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Usnesení z 1. zasedríní Zastupitglstva obce Hudtice ze dne 28.2.2023

Zastupitelsťvo obce Hudlíce po projednání schvaluje navržený program:
l) Uvod
2) Volba ověřovatelů
3) Volba mandátovó, r,olební a návrhovó komise
4) Schválení zapisovatelů
5) Finanční záleŽitosti

a) Rozpočtové opatřen i č. 9 l2O22, 1 /2az3
b) Plán financování obnovy Kanalizace a Čov * převod ťirrančních prostředků

6) Různé
a) Prodej pozenrků
b\ Zhzgvací listina jedrrotky sboru dobrovolných hasičů obse Hudlice
c) Smlouva o zabezpečení požárni ochrany a stlruženÍ prostředků mezi obcemi Hudlice

a Trubská
d) Výběrové ťízení na dostavbu školnÍ jídelny v MŠ
g) Schválenínii.zvů ulic v lokalitáeh,,U Kaštanu", ,'V Dibří" a,,Na Lísku"
h) Zpráva o činnosti Rady obce Hudlice od 29'1 1.202? do'l.2.2a23

7) Diskuse
8) Závěr
Výsledek hlasovani: Pro 11

Proti 0
Zdržel se 0

Usnesení č, 1i*U20231Zo ze.dn* 2&.2.10?í t}yJp schváleng

Zastupitelstvo obce Hudlice schvalrrje ověřovateli zápisu Mgr. Eriku Tejnorovou a Petra
Václava Veseláho
Výsledek blasování: Pro 11

Proti 0
Zdrželse 0

t{{,It8$st"ti.č. 2-1l2023lZg ze dne, ?#*2.2023 bvlo schválqno.

Zastupiteisťvo obce Hudlice schvaluje členy mandátové, volební a náwhové komise }ng. Jana
Hrubólro a Jiřirru Tejnorovou
Výsledek hlasování: Pro l1

Proti 0
Zdrželse 0

UsneseníJJ_1/l0,,33/Z8.pe, dne 28.l,20?3 bylo pchY4leno.



Zastrrpitelstvo obpe Hudlice schvaluie zapisovatelkami Miroslaw Stehlíkovou a Jitku
Kodlmrovou.
Výsledek h]asování: Pro 11

Proti 0
Zdržel se 0

Hgq"esení ě. 4-1 /"? 023{Zo ze d n e ?#. Z*2fl 2J.Fyln.schvál qpp.

Zasťupitelstvo obce Hudlice po projednani bere na vědomí předloŽené rozpočtové opatření č. 9
narok2a72a č' l narok2023.
Výsledek hlasování: Pro 11

Proti 0
Zdržel se 0

Usnqs"pní {*.5_1/20?.$,,/fiŘ ze 4rie 2s.,?*,2023 bylo schváleno,

Zastupitelstvo obce Hudlice po projednáni schvaluje převod částky t.084'000,- Kč na účet ČS
Beroun 50016-36370434910800 pro financování obnóvy kanalizace a ČŮv Hudlice aukládá
starostovi obce panu Pavlu Hubenému zabezpečit realiz'aci tohoto usnesení Zo Hudlice.
Výsledek hlasování: Pro l1

Proti 0
Zdržel se 0

Usnesení č' ó - 1/2,Q23/,?0 zp-s*p 28.2.3023 bvlq schválqpo,

Zastupitelstvo Óbce Hudlice po projednáni schvaluje úplatný převod částí
a 55 m2 vedené Katastrálnim

pozemku parc. č.
2356Í2 v k.ri. Huďlice o výměře cca 33 m? uřadem pro
Středočeský kraj, KatastráInim Beroun obec a k.ů. Hudlice na LV 10001,
žadateli parru Václavu 267 03 Hudlice za cenu 200,_ Kč/m2.
Veškeró nák}ady spoj prodejern pozenrku nese kupující a ukládá starostovi
obce panu Pavlu Hubenómu zabezpečit realizaci usneseni Z0 Hudlice k výše uvedenému
m*teriálu.
Výs1edek hlasování: Pro 1 1

Proti 0
Zdržel se 0

I{sneseni,ř. 7.l ll202$/ZQ ze dne 28,2'?023 bvlo sqhváleqp'
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Výsledek hlasování: Pro 11

Proti 0
Zdržel se 0

Us4*!epi š. *,:}/2023-/ZP_-pe dno 28.2.2023 bvlo schvi{leno.

Zasťupitelsťvo obce Hudlice po projednání schvaluje úplatný převod části pozomku paro. č.
24I4l1v k.ů. Hudlice o výměře cca l0ml, vedené Katastrálním úřadem pro Sďedočeský k aj,
Katastrálním Beroun pro obec ak.ú. Hudlice na Lv 1000 l, žadatelům panu
Jifimu a 267 03 Hudlice za cenu 200'_ Kč1rn3

pozemku nese kupující a ukládá starostavis
oboe panu Pavlu Hubenému zabezpeč
materiálu'
Výsledek hlasování: Pro 1}

Froti 0
ZdrŽsl se 0

it realizaci usnesení Zo Hudlice k výše uvedenému

Us4pspní č. 9.,:, V2023/Z0 zq-4ne 28.?.3023 bvlo schváleno.

Zastupitelsfvo obce Hudlice po projednání schvaluje úplatrrý převod části pozemku parc' č.
235'7/| v k.ú. Hudlice o výměře cca 96 m2a pozemku parc" e,.luq o výmcre 40 rn2,iedené
Katastrálním úřadem pro Středočeský kaj, Katastrálním pracovištěm Beroun pro obec a k.ú.
Hudlice rraLV.10001 žadatelce paní Magdutgn^ěE26? a3 Hudtice ua cenu
200'- Kč/m" ' Veškeré rráklady spojené s prodejem předmctnetro pózemku nese kupující a
ukládá starosttlvi obce panu Pavlu Hubenému zabezpečit realizaci usnesení Zo Hudiice
k výše uvedenému materiálu.
Výsledek hlasováni: Pro 1l

Proti 0
Zdržel se 0

Usnesqrlí č. lQ;1/20?3/Zo zq {pq,,*.8.2.?0?3 bvlo schváleno.

Zastupitelswo obce Hudlice po projednání sohvaluje zÍizav*ci listinu jednotky sboru
dobrovolnýclr hasičů obee Hudlice a ukláttá starostovi obce Hudlice panu Pavlu Hubenému
zaslat informaci na HZS Středočeského kaj* a zajistit doplněni zÍiiovací listiny o soupis
majetku a zaslárri přílohy č. 1. ňienrim Zo Hudlice.
Výsledek hlasování: Pro 11

Proti Ů

Zdržel se 0

Zastupitelstvo obce Hudlice po,projednání schvaluje uzavření ,,Smlouvy o zabezpeč*ní požární
ochrany a sdružení prostředlďr" mezi obcí Trubská a Hudlice a povčfuje starostu obce Hudlice
pana řavla Hubeněho podpisem výše uvedené smlouvy.
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Výsledek hlasování: Pro t 1
Proti 0
Zdržel se 0

Usnese.ní-š'l2 _ 1/202{/Zo ze dne 28'****33 hvl"o- Řph.yr{leno.

Zastupitelsfvo obce Hudlice po projednrini sehvaluje nejvýbodnějši nabídku na akci ,,ZŠ
Hudlice *přístavba 

'3 stavebniúpravy jídelnv" předloženouv rámci vý}ěrového řízení {irmou
Spektr* spol. s.r.o" IČ 18598897 s nabídkovou cenou bsz DPH ve výši |7 '273,458'* Kč a ukládá
starostovi obee panu Pavlu Hubenému uzavřít s firmou Spekt'ra spol. s.r.o. smlouw o dilo dle
předložené nabídky' ale pouze v případě poskyrnutí linanční dotace na realizaci MF Čn a
ktadného výsledku posouzení finančních možnostÍ obce celou akci dofinancÓvat"
Výsledek hlasováníl Pro 11

Prr:ti 0
Zdržel se 0

Us'ngsenÍ._č.,l3 _ t/2023lZo zg sge ?"$.?'#0?3 bvlo pchváIeno.

Zasfupitelstvo obce Hudlice po projednání schvaluje nr{zvyulic v daných loknlitách a to :

,oU Kaštanu", ,,V Dibří" a,'Na Lísku" a ukládá starostovi obce panu Pavlu }lubenému zajisfit
zápís a zveřejnění nových názw ulic do Resistru
Výsledek hlasování: Pro l1

Proti 0
Zdržel se 0

Usneseqí. j. l"4 .,t/202i/&0 ze dne 28.2.2029.,, bylq.,q.c-hváleno.

Zasrupitelsťvo obce Hudlice po projednání bere na vědomí zprávu o činností Rady obce
Hudlipe od 29' ll,2022 ďo 7,2.2023
Výsledek }rlasovaní; Pro 1l

Proti 0
Zdržel se 0

ď 'i frý#y
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