Usnesení č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 14.6. 2010

A.Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje:
1) Uzavření darovací smlouvy s MŠ Podluhy o poskytnutí finančního
daru ve výši 5 000,- Kč na zakoupení herního prvku pro děti
2) Provozování Společenského klubu o.s. slečnou Lucií Chocovou
3) Závěrečný účet obce za rok 2009
4) Zprávu o přezkoumání výsledku hospodaření obce Hvozdec za rok
2009
5) Zakoupení křovinořezu v ceně do 15 000,- pro údržbu veřejné zeleně
6) Zakoupení dlažby do hasičovny

B. Zastupitelstvo obce Hvozdec revokuje:
1) Bod A/ 7 usnesení č.2 z 9.4. 2010 a nahrazuje jej bodem A1
z usnesení č.3 ze 14.6.2010

C. Zastupitelstvo obce Hvozdec souhlasí:
1) Se žádostí ing. Karla Petýrka č.p. 48 o úpravu veřejného
prostranství
2) S vyřízením žádosti pana Karla Paula č.p. 13 ohledně vyústění
povrchové kanalizace na jeho pozemek
3) S odkupem kompresoru, příslušenství a čistícího zařízení pro
provoz SK Hvozdec o.s. v hodnotě cca 4 000,- Kč
4) Se zavedením dvousložkové ceny vody dodávané firmou VaK
Beroun v obci (předběžně)

D. Zastupitelstvo obce Hvozdec ukládá:
1) Paní Ernestové – dořešit likvidaci knihovního fondu bývalé
knihovny včetně vyřízení administrativních záležitostí
2) Starostovi – vyvěsit Pohřební řád ve zkrácené podobě a Požární
řád na příslušných místech, dořešit pronájem mobilního kontejneru
s firmou AVE
3) Místostarostce – odpovědět na žádosti občanů
4) Starostovi – zabývat se žádostí pana Karla Paula ohledně vyústění
povrchové kanalizace na jeho pozemku

5) Zastupitelstvu – připravit obecně závaznou vyhlášku o zavedení
dvousložkové ceny vody a paní Ernestové připravit o tomto
opatření informaci do Zpravodaje
6) Panu Potužníkovi- zakoupit křovinořez a cenově dostupnou dlažbu
do hasičovny

E. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1) Kontrolu usnesení z minulého zasedání
2) Informaci o kolaudačním rozhodnutí ohledně přípojky VN
3) Informaci ing. Badina z firmy VaK o zavedení dvousložkové ceny vody

