Zápis č. 10 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 27.12.2012
Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Petr Velich, Petra Ernestová,Květa Křivánková
Luboš Potužník, Milan Hlavatý
Program:
1) Zahájení,volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Vyjádření ověřovatelů k zápisu
3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
4) Zpráva předsedy kontrolního výboru
5) Rozpočtová změna č. 13. a 14.
6) Informace a různé
7) Diskuse
8) Závěr zasedání

K bodu 1
Zasedání zahájil pan Zdeněk Mottl v 18. 04 hodin . Předložil návrh programu a dále navrhl,
aby zapisovatelkou byla paní Marie Ernestová a ověřovateli zápisu Petra Ernestová a Květa
Křivánková.
Uvedl, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem 128/2000 Sb. o obcích a
předložil návrh programu. Konstatoval, že je přítomno 7 zastupitelů a zasedání je
usnášeníschopné
- pro návrhy hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 2
Za ověřovatele minulého zápisu Petr Velich prohlásil, že zápis i usnesení byly napsány
správně a odpovídaly průběhu veřejného zasedání
K bodu 3
Kontrolu usnesení z minulých zasedání provedl starosta.
Konstatoval, že přijaté usnesení bylo ve všech bodech splněno, dopisy příslušným institucím
byly rozeslány a čekáme na odpověď jako podklady pro další jednání
K bodu 4
Předseda KV Milan Hlavatý upozornil ve své zprávě na neefektivní a neekonomické
hospodaření Lesů České republiky v lokalitě V Novinách , parc. č. 395. Dochází i k ničení
lesních cest a cest v majetku obce v lokalitě Na Drahách. Předložil návrh, aby zastupitelstvo
vyjádřilo negativní stanovisko k tomuto stavu a zaslalo státním lesům a na odbor výstavby a
životního prostředí MěÚ Hořovice připomínku a žádost o vyjádření
-souhlas vyslovilo 7 zastupitelů

K bodu 5
Místostarostka Květa Křivánková podala návrh na rozpočtovou změnu č. 13 a na
rozpočtovou změnu č. 14. Rozpočtovým opatřením dojde, v souladu s ustanovením §16
zákona 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů , k přesunu
rozpočtových prostředků, aniž by se změnil celkový objem rozpočtu.
- Pro návrh se vyslovilo 7 zastupitelů
Příloha č. 1 a č.2
-

K bodu 6
Starosta Zdeněk Mottl podal informaci o přípravě prezidentských voleb, které se uskuteční
11. a 12. 1. 2013.
K bodu 7
Návrh usnesení přednesla zastupitelka Marie Ernestová
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 8
Závěr zasedání provedl starosta Zdeněk Mottl ve 19:02 hodin.Poděkoval všem za účast a
konstruktivní jednání a popřál všem pevné zdraví a mnoho úspěchů v novém roce 2013.
Ve Hvozdci dne 29.12.. 2012

Zapsala : Marie Ernestová

…………………………………
ověřovatelé zápisu

……………………………………

……………………………………
starosta obce

………………………………………..
místostarostka

