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Vážení čtenáři,
vůbec první vydání Hrdlořezského čtvrtletníku vyšlo na začátku roku 2005.
Až do konce roku 2007 se o čtvrtletník staral Petr Hejl. Poté jsem to převzal já.
Postupem času se podařila navázat spolupráce se sportovními i zájmovými
sdruženími a skupinami, podnikateli, institucemi, které působí v obci, aby ve
čtvrtletníku vždy bylo co nejvíce zajímavých a aktuálních informací. V každém
vydání se vždycky najde aspoň jeden malý šotek. A vůbec zde neplatí pravidlo,
že čím více lidí čte čtvrtletník před jeho tiskem, tím je tam chybiček méně.
Avšak to nic nemění na tom, že dnes už je čtvrtletník nedílnou součástí našeho
života v Hrdlořezích a očekávaný zdroj informací.
Po dlouhých sedmi letech dochází k drobným grafickým změnám.
Roman Hanus

Jednání zastupitelstva 21. ledna
Přítomní: Bezděková, Foerster, Kuchař, Hanus, Hejl, Hladík, Kroupa, Prášek
Omluvení: Ulmannová
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci o činnosti a plnění úkolů od minulého veřejného zasedání:
 Podaná žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt „Výstavba bezbariérového chodníku, nástupního a výstupního prostoru autobusové zastávky v obci Hrdlořezy“
 Vydáno územní rozhodnutí na parkoviště, příjezdové komunikace u domu
služeb, vypsáno stavební řízení
 Podepsaná smlouva o dílo na opravu domu služeb
 Obec Hrdlořezy je členem Svazu měst a obcí České republiky
 Plnění plánu oprav komunikací a nemovitostí v roce 2014
 Příprava projektů na modernizaci prvků dětských hřišť (sportoviště Důl,
sportovní areál)
 Organizace vánočních akcí
 Přípravné aktivity k sestavení Rozpočtu obce na rok 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Návrhy investičních akcí pro rok 2015: parkoviště u domu služeb, chodník
a autobusová zastávka, dům služeb, doplnění veřejného osvětlení, zastřešení míst na kontejnery, opravy komunikací a nemovitostí, základní odvodnění komunikace ve Stodolní
 Návrh rozpočtového výhledu obce na rok 2015
 Účast v dotačním titulu Ministerstva pro místní rozvoj a projektem „Modernizace dětských hřišť v obci Hrdlořezy“
 Uzavření smlouvy s firmou Innova Int. s.r.o. na zpracování dotační žádosti
na projekt „Modernizace dětských hřišť v obci Hrdlořezy“
 Vydání souhlasného stanoviska ke konání Rally Bohemia dne 11.7. v části
Důl a s uzavřením komunikace v době konání
 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena se společností ČEZ Distribuce a.s. na nemovitosti na pozemku č. par. 1202 a 1332/2
 Dotaci pro pojízdnou prodejnu Tonda, která zajíždí 3x týdně do obce
 Člena školské rady u MŠ Hrdlořezy za zřizovatele: Elišku Bezděkovou
 Vnitřní směrnici č. 1/2015 - O cestovních náhradách
 Vypracování plánu oprav místních komunikací a obecního majetku pro rok
2015, plán předložit na dalším zasedání

Voda je zase dražší
Od 1. ledna došlo k navýšení ceny vody ze strany Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav pro
domácnosti i ostatní odběratele. Kubík pitné vody nyní stojí 45,43 Kč (včetně 15% DPH).

Nezapomeňte na jarní
vyčištění komínu

V sobotu 18. dubna bude v obci kominík. Jeho
služby si lze objednat v kanceláři OÚ během
úředních hodin (pondělí a středa 17-19 hodin,
tel. 326 324 885). Kominík bude chodit pouze
do předem nahlášených objektů. Nejprve v dolní
části obce, následně v horní.

Sběr železa a papíru
Dobrovolní hasiči oznamují, že 11. dubna provedou v obci sběr železného odpadu a starého
papíru. Pokud jim budete chtít přispět, můžete
věci na odvoz připravit před svůj dům. Začátek
sběru v 10 hodin. Nejprve v horní části, po poledni v dolní části obce.

Otevření kontejnerů
25. 4. od 10.00 do 14.00 hodin budou na obvyklých místech (Rasovina, Přední Důl a Zadní Důl)
otevřeny velkokapacitní kontejnery. Do kontejnerů nepatří odpad ze zahrady, pneumatiky ani
uhynulá zvířata.
Nedávejte nic do kontejnerů, když jsou plné, ale
zavolejte 607 120 385.

Odvoz nebezpečného
odpadu z obce

Jedná se o plechovky od barev, akumulátory,
lednice a mrazáky, motorové a převodové oleje,
televizory, zářivky. Odpady budou předávány
občany osobně:
u domu služeb
pondělí 11. 5.: 10-11, a 16-17 hod
středa 13. 5.: 16-17 hod
pátek 15. 5.: 10-11, a 16-17 hod
na Dole u garáží
středa 13. 5.: 16-17 hod
Do sběru jsou zahrnuty i staré pneumatiky
z osobního vozidla. Při jejich odevzdání si nezapomeňte s sebou vzít občanský průkaz.

Jednání zastupitelstva 23. února
Přítomní: Foerster, Kuchař, Hanus, Hejl, Hladík, Kroupa, Prášek, Ulmannová
Omluvení: Bezděková
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci o činnosti a plnění úkolů od minulého veřejného zasedání:
 Provedena fyzická kontrola projektu „Modernizace místní komunikace“
pracovníky z ROPu, s výsledkem bez závad
 Podána žádost do dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj s projektem „Modernizace dětských hřišť v obci Hrdlořezy“
 Příprava vyhlášky o nakládání s odpady na území obce
 Jednání na téma lesní hospodářství, aktualizována evidence, předjednání
plánu na rok 2015
 Zaměstnanci obce – provedeno školení řidičů a bezpečnosti práce
 Příprava techniky na údržbu zeleně
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Návrh rozpočtu obce na rok 2015
 Plán oprav místních komunikací a obecního majetku pro rok 2015
 Vyhlášku č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hrdlořezy; ruší se vyhláška č.2/2007
 Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP na projekt „Hrdlořezy, dům služeb – zlepšení tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí“
 Účast v dotačním titulu Operační program životního prostředí s projektem
„Vybavení systému pro separaci a svoz odpadů v obci Hrdlořezy“
 Účast v dotačním programu Středočeský Fond rozvoje obcí a měst s projektem „Vybudování chodníku a přístupových cest na návsi“
 Účast v dotačním programu Středočeský Fond hejtmana s projektem „Podium pro konání kulturních akcí“
 Účast v dotačním programu Středočeský Fond podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS s projektem „Elektrocentrála“
 Účast v dotačním programu Středočeský Fond vzdělávání, sportu, volného
času a primární prevence s projektem „Víceúčelové hřiště v části Důl“
 Účast v dotačním programu Středočeský Fond cestovního ruchu s projektem „Naučná stezka - Hrdlořezy“
 Účast v dotačním titulu Škody Auto v programu „Dopravní bezpečnost
v obcích“ s projektem „Obnova a doplnění silničního značení v obci“
 Účast v dotačním titulu Škody Auto v programu „Tady jsem doma“ s projektem „Židle pro slavnostní příležitosti“
 Přeložení telefonního sloupu a rozvodové skříně – u odbočky na Farářku
 Zakoupení dalších modulů k mapovému Geoportálu – dopravní značení,
veřejné osvětlení, komunikace, lampy a evidence obecních pozemků dle
účetních osnov; zadání a pravidelnou aktualizaci dat zajistí administrativní
pracovnice úřadu v rámci svých pracovních povinností
 Účast v projektu od Úřadu práce zaměřeného na veřejné práce pro lidi
dlouhodobě nezaměstnané; projekt je dotovaný Evropskou unií
 Zakoupení 3 ks vlajek se symboly obce a 1 ks pro SDH
 Pořízení 3 ks slevových karet na nákup paliva u čerpací stanice
Vendy&V pro techniku ve správě obce
 Uzavření smlouvy se společností LK Advisory s.r.o. na zpracovávání
zpráv v době udržitelnosti projektu „Modernizace místní komunikace“
Zastupitelstvo obce pověřuje:
 Starostu a místostarostu obce projednat s Pracovním úřadem v Mladé Boleslavi občany z obce, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní a mohli by se
ucházet o možnost zaměstnání na veřejně-prospěšných pracích v obci, a to
v rámci projektu dotovaného Evropskou unií; pro obec jsou podmínky projektu zajímavé

Sběr bioodpadu

První letošní vývoz odpadu se uskuteční v pátek
3. dubna. A pak se již bude pravidelně opakovat v týdenních intervalech.

Informace z evidence
Počet obyvatel obce k 31. 12. 2014: 669
Počet narozených dětí: 6 (1 dívka, 5 chlapců)

Jak dopadl zápis do
1. třídy v Debři?
K zápisu přišlo 32 dětí, přijato jich je 28 (14 dívek a 14 chlapců). Z Hrdlořez by mělo nastoupit
11 žáků. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
s paní učitelkou Stránskou a vedením školy proběhne 11. června.

Školská rada ZŠ Debř

Školská rada má po volbách následující složení.
Zákonní zástupci žáků si zvolili za své zástupce:
Ing. Ivanu Hanusovou a Jana Hužeru.
Pedagogové si zvolili za své zástupce:
Mgr. Vladislavu Dvořákovou a Mgr. Martinu
Kolečkářovou.
Zřizovatel školy jmenoval Mgr. Libora Ševců a
Martinu Čerepušťákovou, DiS.
Funkční období Školské rady je až do roku
2017.

Školní lyžařské kurzy

V lednu se lyžařského kurzu starších žáků
v Herlíkovicích zúčastnilo 18 žáků. V březnu
proběhl lyžařský kurz pro mladší žáky v Bedřichově, kde bylo 28 školáků. Oba kurzy proběhly
za ideálních sněhových podmínek a slunečného
počasí. Kurzy splnily svůj sportovní účel. Nechyběly ani zajímavé společenské aktivity.

Škola v přírodě

Základní škola připravuje Školu v přírodě pro
všechny žáky. A to od 15. do 19. června
v Drhlenách, kde je kvalitní zázemí ve všech
směrech – ubytování, stravování i možnost sportovního vyžití.

Víte, že …
…základní škola v Debři je zapojena v projektu
Učíme digitálně, který z evropských fondů přinesl škole více jak 350 000Kč na vybavení a
vzdělávání pedagogů v oblasti informačních a
komunikačních technologií.
…do sběru bioodpadu se letos přihlásilo dalších
osm domácností.
…že facebookové stránky Obce Hrdlořezy se již
líbí 57 uživatelům.

Kvalita vody v Hrdlořezích
Ukazatel

Jednotka

Rozsah hodnot

Konduktivita
KNK 4.5
pH
Amonné ionty
Dusitany
Dusičnany
Chloridy
Železo
CHSK Mn
Suma Ca a Mg
Vápník
Hořčík
Mangan
Sírany

mS/m
mmol/l

61,1 – 66,7
4,4
7,0 – 7,6
< 0,05
< 0,01
23 – 30
17,3 - 23,7
< 0,02 – 0,15
< 0,50 – 0,58
3,2 - 3,6
116 – 128
8,5 – 11,0
< 0,03
58,0 – 71,0

mg/l
mg/l
mg l
mg/l
mg/l
mg/l
mmol/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Zveme vás

Hodnoty dle Vyhlášky číslo
252/2004
125
limitní hodnota
6,5–9,5
0,5
0,5
50
100
0,2
3,0
2 – 3,5
40 – 80
20 – 30
0,05
250

limitní hodnota
limitní hodnota
limitní hodnota
limitní hodnota
limitní hodnota
limitní hodnota
limitní hodnota
doporučené
doporučené
doporučené
limitní hodnota
limitní hodnota

Hasiči začátkem roku bilancovali
Klubovna v hasičské zbrojnici byla 10. ledna zcela zaplněná. Konala se Výroční valná hromada, a to i za účasti mnoha hostů.
Rok 2014 byl rovněž úspěšný a zajímavý. Mladí hasiči sbírají úspěchy v Boleslavském poháru i ve hře Plamen. Dorostenci mají v individuálních kategoriích vynikající výsledky, a to i na celostátní úrovni. „A“ družstvo mužů letos
absolvovalo 12 závodů a v seriálu Boleslavského poháru získalo celkově 11.
místo. „B“ družstvo se zúčastnilo dvou tradičních a velice prestižních závodů:
v Březovicích a Bítouchově.
Letos poprvé byl testován model, kdy hasiči udržovali zeleň na návsi. V dotačních titulech byly oba projekty podané v roce 2014 ze strany SDH úspěšné.
Z Místní akční skupiny byla udělená dotace na ples a ze strany Škody Auto
byla finanční podpora na nákup hadic a savic. Navíc byl úspěšný i projekt
podaný ve spolupráci s obcí na stavbu dřevěného patra v garáži. Ze Středočeského kraje byl hrazen materiál. Samotná stavba byla provedena svépomocí.
Po přijetí dalších nových členů má v této chvíli hrdlořezský sbor 66 členů.
Důležitým bodem jednání byla i volba členů Výboru a Revizní a kontrolní
komise pro následující volební období.
Uskutečnila se celá řada akcí – ples, sběr železa a papíru, údržba hasičské
nádrže, příprava dřeva na čarodějnice, dva celodenní výlety, bowling…
Už to vypadalo, že v roce 2014 nebude potřeba žádný zákrok při požáru, ale
29. prosince neznámý vandal zapálil velkokapacitní kontejner v Rasovině.
V roce 2015 bude sbor slavit 130 let svého působení v obci. Při této příležitosti se již dnes připravují oslavy, které se budou konat 29. srpna v parku za
kapličkou. Pokud nakonec vše dobře dopadne, tak na podiu mimo jiné postupně vystoupí tři hudební skupiny s anglickými jmény, avšak
s hrdlořezskými kytaristy z návsi: FullHouse (Jarda Čermák), Sound Pictures
(Petr Vybíral) a Joyband (Petr Kuchař). Už dnes jste všichni zváni, přijďte se
pobavit!
Poděkování patří rovněž všem za podporu a pomoc v uplynulém roce 2014.
Výbor SDH

Společenská kronika obce
leden:
Dlouhá Alena
Janoušková Marie
Krbová Hana
Ulman Josef

únor:
Souček Josef
Kešnerová Jiřina
Jonák Rudolf
Pácalt Zdeněk
Hofman Vladimír

březen:
Landová Zdeňka
Lochmanová Marie
Hradiský Miroslav
Jiroušková Libuše
Bezděková Jana
Dimitrov Jiří
Jírová Jarmila
Tkáčová Dagmar

4. dubna – Velikonoční zábava
Od 20 hodin hraje v nekuřáckém prostření
U Fišerů kapela Joyband. Vstup zdarma.

18. dubna – Turnaj v pexesu
Sál obecního úřadu od 14 hodin. Závazné přihlášky do 11. dubna na telefon 723 770 929
(E. Bezděková) nebo v kanceláři obecního úřadu (M. Benešová). Startovné 20 Kč/soutěžící.
Zúčastnit se mohou všichni, bez rozdílu věku!

30. dubna – Pálení čarodějnic
Sportovní areál obce od 18 hodin.
18:30 zapálení malého ohně na opékání špekáčků pro děti
19:40 lampiónový průvod ke kapličce
20:00 zapálení většího ohně
Malé i velké čarodějnice vítány. Děti ať mají lampióny s sebou! Zahraje DJ Béďa.

9. května – Tenisový turnaj
Čtyřhra muži. Zahájení v 9 hodin.

10. května – Hasičský zájezd
Nedělní celodenní výlet pro děti a dospělé se
zastávkou v bazénu. Sraz je v 9,00 hodin za
kapličkou.

6. června – Den dětí
Sportoviště Důl od 14 hod. Bude skákací hrad,
soutěže, občerstvení, koně, …

13. června – Tenisový turnaj
Smíšená čtyřhra. Přihlášky párů předem ve
sportovním areálu. Počet účastníků je omezen.

27. června – Taneční zábava
Sportovní areál od 19 hodin. Hraje Joyband.

Akce PRST v ZŠ Debř
31. března –

Proběhne ve škole Noční
čtení s rodiči. Spaní ve škole, soutěže, zdobení
velikonočních perníčků, … Rodiče budou svým
dětem číst ze svých oblíbených dětských knih.

Květen –

Plánuje se pěší výlet, v případě
zájmu žáků bude i Talentová soutěž

Stolní tenis v Josefáči
Obecní úřad Josefův Důl pořádá v sobotu
4. dubna turnaj ve stolním tenise pro všechny
neregistrované hráče. Hrát se bude v místní sokolovně. Přihlášky osobně na místě od
8 30 do 9 hodin. Startovné je pro všechny
zdarma.

Muzejní noc
22. května od 19 do 24 hodin mohou zájemci
navštívit muzejní expozice a doprovodný program v Mladé Boleslavi. Letos poprvé i Letecké muzeum Metoděje Vlacha.

Výsledky mladých hasičů

Stolní tenis

Dobrovice: Plamen – štafeta požárních dvojic; mladší kategorie: 1. místo,
starší kategorie: 1. místo; Memoriál Bořivoje Buriánka v uzlování: starší
kategorie 1. místo; jednotlivci: starší kategorie: 1. Tomáš Bělský, 2. Jan
Špringl

Turnaj se odehrál na obecním úřadě. Po dvou
kolech vzájemných duelů bylo rozhodnuto.
1. Doubek
15:4
14
2. Dlasková

14:4

12

Silvestrovský běh na Štěpánce

3. Čermák J.

10:8

10

Poslední den v roce 2014 se běželo výborně. Rekordní výprava z Hrdlořez se
nejen zúčastnila, ale díky svým vynikajícím výkonům se celá řada běžců
umístila na předních místech.
Výsledky: dívky 6-7 let (150 m): 1. Aneta Dlouhá (23,8), 2. Anna Vlasáková
(24,4), 7. Nela Štěpánková (27,8), 10. Michaela Hanusová (30,5);
chlapci 6-7 let (150 m): 3. Jan Bělský (21,8); dívky 8-9 let (400 m): 8.
Zuzana Vlasáková (1:56,3), 12. Gabriela Hanusová (2:09,9); chlapci 8-9 let
(400 m): 3. Ladislav Štěpánek (1:47,5), 6. Michal Hrádek (2:01,3); dívky 1012 let (500 m): 3. Klára Hrádková (1:57,7), 5. Markéta Kuchtová (2:04,9);
chlapci 10-12 let (500 m): 3. Daniel Balicz (1:38,7); dívky 15-16 let (1000
m): 1. Lucie Čermáková (4:16); chlapci 17-18 let (3000 m): 2. Michal Čermák (12:48); ženy 19-40 let (1000 m): 7.-8. Daniela Baliczová a Jana Vlasáková (4:55), 16. Lada Hrádková (6:26); ženy nad 40 let (1000 m): 3. Miroslava Čermáková (5:13); muži 19-40 let (3000 m): 29. Tomáš Bělský (13:54),
31. Luděk Štěpánek (15:19)

4. Dlask

5:14

4

5. Čermák M.

2:16

0

Tenisový turnaj
Letos se hrálo ve Sparingu v Mladé Boleslavi.
Osm párů odehrálo celý turnaj, a to ověřeným a
spravedlivým systémem každý s každým. Nakonec to letos dopadlo následovně.
1. M. Benešová, J. Beneš

28:11

13

2. T. Bělský, J. Folprecht

28:7

9

3. L. Rakušan, M. Slabý

25:12

8

4. T. Prášek, F. Prášek

20:16

8

Novoroční běh mezi Hlavny

5. J. Nečesaný, V. Nečesaná

20:26

8

Výsledky: děti mladší (1 200 m): 2. Jan Bělský; děti starší (1 200 m): 2.
Tomáš Bělský, muži (1 200 m): 3. Roman Hanus, 4. Tomáš Bělský

6. P. Hejl, I. Prášková

18:24

4

7. O. Šťastný, P. Hejlová

19:21

4

8. L. Petrus, D. Vajo

17:22

2

Běhy v Pečkách
Výsledky: mladší dívky 2008-9 (200 m) 17. Michaela Hanusová (1:03), starší
dívky 2006-7 (400 m) 4. Anna Vlasáková (1:42), minižákyně 2004-5 (400
m) 8. Zuzana Vlasáková (1:42), 11. Gabriela Hanusová (1:49), 13. Romana
Hanzlíková (1:57); chlapci 2010-11 (200 m) 20. David Lhota, minižáci
2004-5 (400 m) 10. Tomáš Bělský (1:29); Pečecká desítka (10 km): ženy:
81. Jana Bělská (1:04:24); muži: 385. Roman Hanus (54:37), 391. Tomáš
Bělský (55:02); veteráni: 205. Roman Hanzlík (54:26); týmy: 25. SDH Hrdlořezy; celkově: 877. Roman Hanzlík, 880. Roman Hanus, 892. Tomáš Bělský, 1076. Jana Bělská

SK Rapid Hrdlořezy
Pomozte nám s identifikací osob na této fotografii členů a podporovatelů
sportovního klubu. Pokud někoho poznáte, dejte prosím vědět – Roman Hanus
(tel. 732 294 397). Budeme rádi za každou informaci, nebo třeba i vzpomínku.

Sportovní areál
Provoz na antukových kurtech bude zahájen
koncem dubna. Přesné datum záleží na přízni
počasí. Pro sezónu 2015 jsou ceny kurtů následující:
Občané Hrdlořez 100 Kč za hodinu.
Ostatní zaplatí 140 Kč.
Otevírací doba v období 1.5. až 30.9.
Pondělí – neděle 17-22 hodin

Zimní tenisový pohár
Do čtvrtfinále postoupily oba hrdlořezké páry.
Z první skupiny ze 4. místa pár Kubín/Dluhý.
Dvojce Beneš/Prášek z druhé skupiny z 3. místa. Do semifinále se však letos neprobojoval ani
jeden z nich.
Holík/Jiroš – Beneš/Prášek 4:6, 6:4, 6:3
Balák/Čech – Kubín/Dlouhý 6:0, 6:2

Okresní kolo přehazované žáků 4. - 5. tříd
Hostitelem celé akce byla 7. ZŠ. Debřské družstvo odehrálo 4 zápasy. V těchto zápasech žáci
předvedli své kvality, ale bohužel i slabiny.
Z chyb se ponaučí a připraví se lépe na další
turnaje. I přes velkého sportovního ducha nakonec skončili na pěkném pátém místě. Už
dnes se těší na další sportovní akci.
Žáci 5. třídy

Výtisk zdarma
Vydává OÚ Hrdlořezy
1/2015, 270 výtisků

Jednání zastupitelstva 23. března
Přítomní: Bezděková, Foerster, Kuchař, Hanus, Hejl, Hladík, Kroupa, Prášek,
Ulmannová
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci o činnosti a plnění úkolů od minulého veřejného zasedání:
 Proplaceny všechny faktury projektu „Modernizace místní komunikace“
 Podány dotační žádosti „Vybavení systému pro separaci a svoz odpadů
v obci Hrdlořezy“, „Podium pro konání kulturních akcí“, „Židle pro slavnostní příležitosti“
 Opravy místních komunikací budou zahájeny po 1. dubnu, materiál je již
objednán
 Účast starosty na jednání pracovní skupiny Rozvoj území a veřejná správa
při MAS Mladoboleslavský venkov
 Jednání na Úřadu práce – zapojení místních občanů do projektu na startovací práce pro lidi dlouhodobě nezaměstnané
 Obec splácí 3 úvěry (MŠ Hrdlořezy, silnice na náves, odvodnění v oblasti
pod hasičskou nádrží); výše ročních splátek činí 583 658 Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Zprávu finančního a kontrolního výboru za 4. čtvrtletí roku 2014
 Rozpočet obce na rok 2015
 Plán činnosti SPOZ na rok 2015
 Výsledek inventarizace majetku obce v roce 2014
 Dodatek ke smlouvě s firmou Compag – navýšení počtu míst při svozu bioodpadu
 Výsledek hospodaření MŠ Hrdlořezy v roce 2014
 Uzavřít smlouvu s panem Koutem na zpracování dotačního projektu „Naučná stezka - Hrdlořezy“
 Záměr prodeje části pozemku č. par. 154/2 po předložení geometrického
plánu ze strany manželů Ďurfínových
 Záměr prodeje části pozemku č. par. 168/12 po předložení geometrického
plánu ze strany manželů Chlumských
 Záměr prodeje části pozemku č. par. 1246/1 po předložení geometrického
plánu ze strany paní Petry Drahotové
 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemek č. par.
361/13 (žádost podal pan Dušan Rýzner – vodovodní přípojka)
 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemek č. par.
1232/2 (žádost podal pan Jiří Hladík – elektrická přípojka)
Zastupitelstvo obce pověřuje:
 Starostu a místostarostu obce projednat s realitními společnostmi ERA reality a m&m reality doplňující informace k nabídkám na prodej obecních
stavebních pozemků v části Důl a výsledek přestavit na dalším jednání zastupitelstva

