Usnesení č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 10.4. 2012

1. Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje:
a) Volbu zapisovatele a ověřovatelů zápisu
b) Zapracování námětů přednesených starostou panem Mottlem do
územního plánu
c) Stanovisko k dopisu pana Josefa Procházky ze dne 5.3. 2012 ohledně
nemovitosti č.p. 8 pana Stanislava Škrdlanta
d) Závěrečný účet obce za rok 2011 s vyjádřením souhlasu s výhradou –
byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených pod písmenem C). Bylo konstatováno, že územní celek
nevytvořil analytické účty ani nezajistil jinými nástroji pro členění
syntetických účtů majetek (pozemky) zatížené věcným břemenem.
Nápravu provede místostarostka Květa Křivánková.
e) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce uskutečněné ve
dnech 23.3. 2012 a 7.12. 2011 na základě Zákona č. 420/ 2004 Sb. O
přezkoumání hospodaření územně správních celků a dobrovolných
svazků obcí
f) Plán konkrétních akcí obce nad rámec dotací na rok 2012
g) Zhotovení praporů, znaku a butonů se symboly obce
h) Pana Petra Velicha jako zástupce obce Hvozdec do povodňové komise
obce Chaloupky
i) Propojení povodňového plánu obce Hvozdec s povodňovým plánem
obce Chaloupky

2. Zastupitelstvo obce konstatuje:
a) Obec jako opatrovník pana Stanislava Škrdlanta
nemůže vzhledem k nevyjasněným problémům ohledně
nemovitosti č.p. 8 financovat znovuobnovení elektrické
a vodovodní přípojky k této nemovitosti. Nelze to
provést ani z jeho finančních prostředků vzhledem
k jeho povinnosti splácet dluh u společnosti GB Money
Bank

3. Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí:
a) Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání č. 1
b) Vyjádření ověřovatelů k zápisu z veřejného zasedání č.1

4. Zastupitelstvo obce Hvozdec souhlasí:
a) Se zřízením ČOV a studny na pitnou vodu na
stavebním pozemku pana Martina Diviše za podmínek
dodržení zákona o odpadních vodách
b) S návrhem paní Lenky Korejčíkové na vlastní náklady
osadit zelení obecní pozemek před nemovitostí č.p 44 v
jejím vlastnictví ( za dodržení předem stanovených
podmínek)

5. Zastupitelstvo obce Hvozdec ukládá:
a) Zastupitelce Marii Ernestové – dopracovat povodňový plán
b) Zastupiteli Luboši Potužníkovi zadat panu Vaňkovi zakázku
na opravu cesty (zpevnění povrchu) od parcely p. Matějky
k domu manželů Kořínkových a opravu cesty u domu paní
Paškové včetně odvodnění do stávajícího trativodu
c) Zastupitelce Petře Ernestové projednat na schůzi SDH Hvozdec
zhotovení plotu u požární zbrojnice a vybrat z poskytnutých
návrhů zhotovitele této zakázky
d) Místostarostce Květě Křivánkové provést nápravu dle
požadavku auditora formou vytvoření nového analytického
účtu

