
Obec Hvožďany Obecní úřad Hvožďany                                                                           Zápis  z jednání zastupitelstva obce Hvožďany, které se konalo dne 23. června 2016  od 17:hodin na úřadě ve Hvožďanech 
 Přítomni: Šustr Václav, Bultasová Romana, Gejza Horváth, Pech Jaromír, Bultas Václav   Omluven: Kolář Tomáš  Jednání  zastupitelstva zahájil starosta obce Václav Šustr. Přivítal přítomné. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, tj. 5 ze 6. Zastupitelstvo je schopné jednat a usnášet se.   2. Volba ověřovatelů zápisu Starosta obce navrhl za ověřovatele zápisu p. Romanu Bultasovou a p. Gejzu Horvátha. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Návrh usnesení Zastupitelstvo obce Hvožďany  schvaluje za ověřovatele zápisu p. Romanu Bultasovou a p. Gejzu Horvátha.  Hlasování       pro     5              proti     0              zdrželo se hlasování     0  Usnesení č. 69 bylo schváleno  3. Schválení programu jednání Starosta obce přednesl návrh programu jednání zastupitelstva 1. zahájení 2. volba ověřovatelů zápisu 3. schválení programu jednání 4. kontrola usnesení 5. úprava zeleně v obci – odpočinková část 6. oprava cesty k domu p. Jacáka 7. opatření obecné povahy – zastavěné území Hvožďany 8. rozpočtová opatření 9. informace o likvidaci kůrovce 10. různé 11. závěr  Jiné návrhy na doplnění nebyly vzneseny. Návrh usnesení Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje program jednání zastupitelstva Hlasování          pro     5                 proti     0                 zdrželo se hlasování     0 Usnesení č. 70 bylo schváleno  4. Kontrola usnesení Starosta obce předložil kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Konstatoval, 



že všechny body usnesení byly splněny. Dotazy a námitky nebyly vzneseny.  Návrh usnesení Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Hlasování:       pro    5                      proti     0        zdrželo se hlasování     0 Usnesení č. 71 bylo schváleno  5.Úprava zeleně v obci – odpočinková část Starosta obce předložil zprávu o úpravě odpočinkové části zeleně na návsi v obci. Provedlo se položení zámkové dlažby a bude instalované malé dětské hřiště, kde se musí provést ještě úprava pod herní prvky.  Jiné návrhy a připomínky nebyly vzneseny Návrh usnesení Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje zprávu o úpravě odpočinkové části obce, a nákup herních prvků pro malé dětské hřiště Hlasování      pro      5                 proti    0             zdrželo se hlasování      0 Usnesení č. 72 bylo schváleno  6.Oprava cesty k domu p. Jacáka Starosta obce přednesl žádost p. Jacáka o opravu příjezdové cesty k jeho domu ve Hvožďanech č.p. 17.  V letošním roce s tímto nebylo počítáno. Při přípravě rozpočtu na rok 2017 bude tato oprava zahrnuta do rozpočtu.  Návrh usnesení Zastupitelstvo obce Hvožďany bere na vědomí žádost p. Jacáka o opravu příjezdové cesty k jeho domu ve Hvožďanech  č. 17 Hlasování        pro     5                   proti      0                  zdrželo se hlasování     0 Usnesení č. 73 bylo schváleno  7.Opatření obecné povahy – zastavěné území Hvožďany Na základě žádosti obce Hvožďany ze dne 21.1.2016 podané na MěÚ Domažlice byly zařazeny do zastavěného území obce pozemky v intravilánu vymezeného ke dni 1.9.1966 a dále zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, části pozemních  komunikací, ze kterých jsou  vjezdy na pozemky v zastavěném  území a dále ostatní veřejná prostranství.  Důvodem je skutečnost, že obec nemá vydanou územně plánovací dokumentaci. Připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Návrh usnesení Zastupitelstvo obce Hvožďany vydává VEŘEJNOU VYHLÁŠKU  - Opatření obecné povahy- ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ  HVOŽĎANY. Hlasování       pro    5                   proti     0         zdrželo se hlasování     0 Usnesení č. 74 bylo schváleno  8. Rozpočtová opatření Starosta obce Hvožďany předložil rozpočtová opatření č. 3 úprava odpočinkové části obce a malé dětské hřiště     30.000,- nákup pozemku pod obecním úřadem                              10.000,- 



 Jiné návrhy a připomínky nebyly vzneseny. Návrh usnesení Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje rozpočtová opatření č. 3 Hlasování         pro      5                   proti      0                  zdrželo se hlasování    0 Usnesení č. 75  bylo schváleno  9. Informace o likvidaci kůrovce Starosta obce informoval o likvidaci kůrovce v obecních lesích. Zbývající napadené stromy  budou v červnu vytěženy p. Radkem Milem. Dotazy a připomínky nebyly vzneseny. Návrh usnesení Zastupitelstvo schvaluje informaci o likvidaci kůrovce v obecních lesích. Hlasování      pro     5                proti       0                 zdrželo se hlasování     0 Usnesení č. 76 bylo schváleno  10. Různé a) nákup pozemku      starosta podal informaci, že obec podala žádost k POZEPU o odkoupení pozemku pod      budovou obecniho úřadu. V současné době je připravována kupní smlouva. Návrh usnesení Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o žádost o odkoupení pozemku pod obecním úřadem a pověřuje starostu, aby kupní smlouvu podepsal. Hlasování                  pro      5                    proti     0       Zdrželo se hlasování     0 Usnesení č. 77 bylo schváleno  b) žádost p. Jiřího Nováka a p. Petry Šustrové       Starosta obce předložil žádost p. Jiřího Nováka a p. Petry Šustrové o zřízení vodovodní       přípojky na pozemek p.č. 532 v k.u. Hvožďany – staví zde rodinný domek       Připomínky nebyly vzneseny Návrh usnesení Zastupitelstvo obce Hvožďany bere na vědomí  žádost p. Jiřího Nováka a p. Petry Šustrové o zřízení vodovodní přípojky na pozemek p.č. 532 v k.u Hvožďany a tuto přípojku schvaluje.  Hlasování          pro         5                 proti      0             zdrželo se hlasování    0 Usnesení č. 78  bylo schváleno  12.Závěr Jelikož nebyly další připomínky a dotazy starosta ukončil jednání zastupitelstva a poděkoval za účast. Jednání bylo ukončeno    v 19:00 hodin  Ve Hvožďanech dne 28. června 2016  Starosta obce                          Václav Šustr                                  ......................................................  Místostarosta obce                Jaromír Pech                                ...................................................... 



 Ověřovatele zápisu             Romana Bultasová                           .....................................................                                                 Gejza Horváth                                   .....................................................    Vyvěšeno                              28.6.2016  Sejmuto  Na elektronické desce       28.6.2016                                    



 Obec Hvožďany Zastupitelstvo obce Hvožďany  Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce Hvožďany, které se konalo 23. června 2016 
69. Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje za ověřovatele zápisu p. Romanu Bultasovou       a p. Gejzu Horvátha  70. Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje program jednání zastupitelstva  71. Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitel-       stva  72. Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje zprávu o úpravě odpočinkové části obce        a nákup herních prvků pro malé dětské hřiště.   73. Zastupitelstvo obce Hvožďany bere na vědomí žádost p. Jacáka o opravu příjezdové cesty       k jeho domu ve Hvožďanech č.17.  74. Zastupitelstvo obce Hvožďany vydává VEŘEJNOU VYHLÁŠKU-Opatření obecné povahy-        -ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ HVOŽĎANY  75.Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje rozpočtová opatření č. 3  76.Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje  informaci o likvidaci kůrovce v obecních lesích  77.Zastupitelstvo obce Hvožďany bere na vědomí  informaci o žádosti o odkoupení pozemku      pod obecním úřadem a pověřuje starostu, aby kupní smlouvu podepsal.  78. Zastupitelstvo obce Hvožďany bere na vědomí žádost p. Jiřího Nováka a p. Petry Šustrové        o zřízení vodovodní přípojky na pozemek p.č. 532 v k.u. Hvožďany a tuto přípojku        schvaluje.   Ve Hvožďanech    28.6.2016 Starosta obce               Václav Šustr                            ............................................................  Místostarosta obce     Jaromír Pech                           ............................................................  Ověřovatele zápisu    Romana  Bultasová                ...........................................................                                          Gejza Horváth                         ........................................................   Vyvěšeno                            28. 6.2016   Sejmuto  Na elektronické desce      28.6.2016 


