Usnesení č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 6.12. 2010

1. Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje:
a) Volbu zapisovatele a ověřovatelů zápisu
b) Složení výborů a komisí pro volební období 2010-2014
c) Cenovou nabídku firmy DUSTAV na opravu budovy hasičovny

d) Výši odměn zastupitelů, pokladní , místostarostky a starosty na
volební období 2010-2011 podle zákona 37/2003 Sb.
e) Uzavření veřejnosprávní smlouvy o řešení přestupků s MěÚ Hořovice
f) Zakoupení sněhové frézy pro zimní údržbu hřbitova v hodnotě cca
15 000,- Kč

2. Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí:
a) Kontrolu usnesení z ustavujícího zasedání
b) Informaci o finanční náročnosti zimní údržby místních
komunikací
c) Informaci o aktuální finanční situaci v hospodaření obce

3. Zastupitelstvo obce Hvozdec souhlasí:
a) S vyplacením odměn za prosinec 2010 v termínu před vánočními
svátky
b) S podáním žádosti na rekonstrukci drobných sakrálních památek
v Mrtníku z oblasti památkové péče
c) Se složením inventarizační komise, a to: P. Ernestová, P. Velich a
K. Křivánková
d) Se žádosti o dotaci z programu FROM Středočeského kraje tematické zadání „Program obnovy venkova“- oblast podpory
Hasičské zbrojnice a požární nádrže, na opravu budovy hasičovny
v rozsahu: oprava fasády, výměna oken , parapetů vchodových
dveří, oprava rozvodů elektroinstalace, oprava rozvodů vody a
odpadů včetně odpadní jímky v hodnotě díla 399 432,-Kč
e) Se všemi podmínkami stanovenými pro poskytnutí dotace a obec
se zavazuje k finanční spoluúčasti 5% z celkové částky

f) S rozpočtovou změnou 1/2010

4)Zastupitelstvo obce Hvozdec stanoví:
a) Pracovníkem pro evidenci hrobů a vybírání poplatků z hrobových
míst pana Ladislava Čermáka

5) Zastupitelstvo obce Hvozdec nesouhlasí :
a)S žádostí pana Luďka Čermáka z Komárova o odkup betonových panelů
z majetku obce

4)Zastupitelstvo obce Hvozdec ukládá:
a) Paní M. Ernestové - prověřit situaci kolem
hrobu evidenční číslo 3
b) Marii a Petře Ernestové připravit návrh na realizaci
znaku obce Hvozdec
g) Místostarostce Květě Křivánkové – k vyjádření k veřejnoprávní
smlouvě o přestupcích připojit připomínku,aby obecnímu úřadu
pověřený městský úřad sděloval informace o projednávaných
případech
h) Panu Milanu Hlavatému – projednat s panem Zbyňkem Vítkem
zakoupení sněhové frézy
i) Místostarostce a paní Ernestové – připravit podklady pro žádost o
dotaci z FROM Středočeského kraje na opravu hasičovny

