
Obec Hvožďany
Zastupitelstvo obce Hvožďany

                                                             Zápis
                   z řádného zasedání zastupitelstva obce Hvožďany
                            konané dne 25.února 2013 od 17.00 hodin

Zasedání zastupitelsta obceHvožďany zahájil starosta obce v 17:00 hodin.
Přítomno 5 zastupitelů, což je nadpoloviční většina a zastupitelstvo je schopné se usnášet ve všech
bodech jednání
Starosta obce navrhl ověřovatele zápisu p. Pecha Jaromíra a Bultase Václava
Jiný návrh nebyl.

Nívrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje ověřovatele zápisu p. Jaromíra Pecha a p. Václava
Bultase.
Hlasování       pro 5             proti     0       zdrželo se hlasování      0

Usnesení bylo schváleno

Dále starosta přenesl návrh programu jednání
– zahájení
– rozpočet na rok 2013
– příspěvek pro Mikroregion
– stanovení ceny palivového dřeva
– internet v obci
– diskuze
– závěr

Jelikož nebyly námitky ani další návrhy na doplnění programu, nechal starosta hlasovat ,

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje program jednání schůze zastupitelstva
Hlasování              Pro     5           proti     0          zdrželo se hlasování      0
 
Usnesení bylo schváleno

2. Rozpočet obce pro rok 2013
Starosta obce předložil návrh rozpočtu pro rok 2013. Rozpočet byl předložen jako vyrovnaný
s příjmy 587.000 Kč, a výdaji 587.000 Kč.
K rozpočtu nebyly připomínky.

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje rozpočet obce pro rok 2013 jako vyrovnaný.
Hlasování         pro      5              proti           0                zdrželo se hlasování     0

Usnesení bylo schváleno
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3. Příspěvek pro Mikroregion Dobrohost
Pro rok 2013 projednalo zastupitelsvo investiční příspěvek na opravu křížků v rámci katastru obce
Hvožďany ve výši 15.000,- Kč jednorázově  a příspěvek 20,- Kč na osobu a rok.
Jiné návrhy nebyly.

Návrh na usenesení
Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje investiční příspěvek pro Mikroregion ve výši
15.000,- Kč a příspěvek na obyvatele 20,- Kč na rok,
Hlasování            pro             5               proti      0           zdrželo se hlasování       0

Usnesení bylo schváleno.

4.Stanovení ceny palivového dřeva
Pro rok 2013 byla stanovena cena palivového dřeva pro obyvatele Hvožďan ve výši 50,- Kč  za 
1 m3. Splatnost platby za dřevo je do konce roku 2013.
Jiné návrhy nebyly. 

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje cenu palivového dřeva pro obyvatele Hvožďan 
pro rok 2013 ve výši 50,- Kč za 1 m3
Hlasování:        pro        5            proti        0      zdrželo se hlasování        0

Usnesení bylo schváleno.

5.Internet v obci
Zastupitelstvo obce Hvožďany projednalo poskytování internetu pro obyvatele Hvožďan i nadále
bezplatně. 
Jiné návrhy nebo námitky nebyly

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje i nadále poskytovat pro obyvatele internet zdarma.
Hlasování           pro        5           proti               0       Zdrželo se hlasování         0

Usnesení bylo schváleno

6.Diskuze                                                                          

– místostarosta informoval o činnosti mikroregionu Dobrohost
– starosta seznámil zastupitelstvo se záměrem zasázet na jaře vytěženou část lesa u Načetína.

Jelikož již nebyly další náměty a připomínky do diskuze , starosta poděkoval za účast na jednání
zastupitelstva a schůzi ukončil v 19.00 hod. 

Zapsal:                 Václav Šustr,starosta obce        …......................................................

Ověřovatele:        Jaromír Pech                             ….....................................................

                             Václav Bultas                            ….....................................................

Vyvěšeno na úřední desce         27.2.2013


