Zápis č. 1 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 8.2. 2012
Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, Petra Ernestová , Petr Velich,
Milan Hlavatý, Luboš Potužník
Omluvena: Květa Křivánková - nemoc
Program:
1) Zahájení,volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Vyjádření ověřovatelů k zápisu
3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
4) Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provádění zápisů
údajů do informačního systému územní identifikace ,adres a nemovitostí
5) Společné podání žádosti o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
mezi městem Hořovice a obcí Hvozdec , následné projednání a schválení
samotné veřejnoprávní smlouvy
6) Žádost MěÚ Hořovice o poskytnutí příspěvku na stravování žáků, kteří plní
povinnou školní docházku v Hořovicích
7) Projednání a schválení inventury 31. 12. 2011
8) Schválení dodatku k obecně závazné vyhlášce č.1/ 2011 o poplatku za
komunální odpad
9) Schválení směrnice o ceně nájemného a ostatních službách spojených
s pronájmem hrobového místa
10) Návrh smlouvy o vyhotovení územního plánu, včetně cenové nabídky od
vybrané firmy PAFF- architekti o.v.s.
11) Projednání žádostí o finanční příspěvky
12) Informace o přípravě oslav 110.výročí založení hasičského sboru a srazu rodáků
13) Žádost o finanční příspěvek na záchranu varhan v kostele Narození Panny Marie
v Mrtníku
14) Návrh občanského sdružení Přátelé Komárova na zřízení naučné stezky Okolím
Komárova
15) Diskuse
16) Usnesení
17) Závěr zasedání

K bodu 1
Zasedání zahájil pan Zdeněk Mottl v 18. 05 hodin . Předložil návrh programu a dále navrhl,
aby zapisovatelkou byla paní Marie Ernestová a ověřovateli zápisu Petr Velich a Petra
Ernestová
Uvedl, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem 128/2000 Sb. o obcích a
předložil návrh programu. Konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů a zasedání je
usnášeníschopné
- pro návrhy hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 2
Za ověřovatele minulého zápisu Petra Ernestová prohlásila, že zápis i usnesení byly napsány
správně a odpovídaly průběhu veřejného zasedání

K bodu 3
Všechny body z usnesení č.13 a 14. z. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec byly
splněny.
K bodu 4
Starosta obce Zdeněk Mottl informoval o zavedení informačního systému identifikace
staveb,adres a nemovitostí (RUIAN) na základě zákona č. 111/2009 Sb. Protože obec
Hvozdec nemá pro vedení tohoto systému a zajištění přenesené působnosti v oblasti této
evidence dostatečné podmínky , navrhl uzavřit smlouvu na vykonávání této činnosti mezi
obcí Hvozdec a městem Hořovice. Dále předložil návrh této veřejnoprávní smlouvy o
zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace , adres a
nemovitostí.
- Příloha č. 1
- Pro uzavření smlouvy se vyslovilo 6 zastupitelů
K bodu 5
Starosta podal návrh Společného podání- žádosti o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi
městem Hořovice a obcí Hvozdec k zajištění přenesené působnosti na úseku přestupků
v rozsahu § 53 odst. 1 zákona 200/190 Sb. , o přestupcích.
Konstatoval že obec nemá vytvořeny podmínky pro výkon a zabezpečení přenesené
působnosti v oblasti přestupků, což je důvodem k uzavření této veřejnoprávní smlouvy.
-příloha č. 2
- souhlas vyslovilo 6 zastupitelů
K bodu 6
Starosta seznámil zastupitele s žádostí města Hořovice o přispívání na školní stravování
žáků, kteří plní školní docházku v Hořovicích.(cca 14,50Kč na žáka). Vzhledem k tomu, že
obec již přispívá městu Hořovice na neinvestiční výdaje spojené s povinným vzděláváním
žáků, kteří dojíždějí do základních škol zřizovaných městem, starosta uložil paní Ernestové
prověřit oprávněnost tohoto požadavku a o problému rozhodnout později
-pro hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 7
Zastupitelka Petra Ernestová seznámila zastupitele s výsledky inventury majetku obce
k 31.12.2011
-Příloha č.3
- byly schváleny hlasy 6 zastupitelů
K bodu 8
Starosta vyzval zastupitele, aby se vyjádřili k tomu, zda je nutné měnit pro rok 2012 výši
poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu a přijmout dodatek ke stávající vyhlášce.
Paní Ernestová navrhla pro rok 2012 výši poplatku ani počet platících osob za číslo popisné
nezvyšovat
-s tímto návrhem souhlasilo 6 zastupitelů

K bodu 9
Zastupitelka Petra Ernestova seznámila zastupitele s návrhem Směrnice o ceně nájemného a
ostatních službách spojených s s pronájmem hrobového místa na veřejném pohřebišti
v Mrtníku a s kalkulací této ceny vzhledem ke skutečným nákladům
-Příloha č.4
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 10
Starosta obce Zdeněk Mottl seznámil zastupitele s nabídkou na vypracování územního plánu
obce od.Ing. arch. Michaely Štádlerové(za společnost PAFF-architekti o.v.s.)
včetně cenové nabídky
-souhlas vyslovilo 6 zastupitelů
K bodu 11
Starosta seznámil zastupitele s došlými žádostmi o finanční příspěvky od těchto žadatelů:
 Český svaz ochránců přírody Rokycany
 Svaz neslyšících a nedoslýchavých Hořovice
 Svaz tělesně postižených Hořovice
 Domov Na Výsluní Hořovice
Zastupitelka M. Ernestová ocenila práci těchto organizací, ale uvedla, že jim obec Hvozdec
přispěla loni , a proto navrhla vzhledem k nutnosti financování vlastních akcí na rok 2012
nepřispívat
- S tímto návrhem souhlasilo 6 zastupitelů
K bodu 12
Informaci –rámcový plán oslav 110. výročí SDH a setkání rodáků obce přednesla Petra
Ernestová
K bodu 13
Žádost zástupců Farnosti Hořovice o finanční příspěvek na záchranu varhan v kostele
Narození Panny Marie v Mrtníku přednesl starosta. Navrhl poskytnout částku 10 000,- .
- Souhlas vyslovilo 6 zastupitelů
K bodu 14
S návrhem na zřízení naučné stezky Okolím Komárova seznámila zastupitele Marie
Ernestová., který předložilo občanské sdružení Přátelé Komárova. Projekt bude financován
Mikroregionem Hořovicko.
K bodu 15
Luboš Potužník - vyjádřil pochybnost, zda je žádost o příspěvek na stravování žáků z naší
obce ve školní jídelně Hořovicích oprávněná
Milan Hlavatý – navrhl, že by bylo vhodné v obci umístit informační tabuli (podobnou těm,
které budou použity na naučné stezce)
Luboš Potužník – upozornil,že při oslavách 110. výročí SDH by bylo vhodné celou akci
ozvučit, případně do té doby provést obnovu veřejného rozhlasu
K bodu 16
Návrh usnesení přdnesla zastupitelka Marie Ernestová
- Pro návrh se vyslovilo 6 zastupitelů

K bodu 17
Závěr zasedání provedl starosta Zdeněk Mottl ve 20:15 hodin a poděkoval všem za účast.
Ve Hvozdci dne 9.2. 2012

Zapsala : Marie Ernestová

…………………………………
ověřovatelé zápisu

……………………………………

……………………………………

………………………………………..

Starosta obce

Místostarostka

