Zápis č. 2 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 10. 4. 2012
Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, Petra Ernestová , Petr Velich,
Milan Hlavatý, Luboš Potužník , Květa Křivánková
Program:
1) Zahájení,volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Vyjádření ověřovatelů k zápisu
3) Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 8.2. 2012
4) Schválení záměrů pro vyhotovení nového územního plánu obce Hvozdec
5) Stanovisko zastupitelstva obce k požadavku pana Procházky ohledně
nemovitosti pana Škrdlanta
6) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2011
7) Schválení zprávy auditora o přezkoumání hospodaření obce ze dne 23.3. 2012
8) Návrh na rozpočtovou změnu č.1
9) Konkrétní plán akcí obce Hvozdec na rok 2012:
- Zhotovení pískoviště na dětském hřišti
- Zhotovení plotu u hasičské zbrojnice
- Úprava prostranství před obecním úřadem
- Zhotovení informačních tabulí
- Oprava komunikace v Chrástce k paní Paškové a k manželům
Kořínkovým
10) Zhotovení praporů, znaků a butonů se symboly obce Hvozdec
11) Návrh na připojení povodňového plánu obce Hvozdec k obci Chaloupky
12) Schválení pořízení územního plánu obce Hvozdce
13) Žádosti a různé
14) Diskuse
15) Usnesení
16) Závěr zasedání

K bodu 1
Zasedání zahájil pan Zdeněk Mottl v 18. 07 hodin . Předložil návrh programu a dále navrhl,
aby zapisovatelkou byla paní Marie Ernestová a ověřovateli zápisu Luboš Potužník 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 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
Všechny body z usnesení č.1 z. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec byly
splněny.
K bodu 4
Starosta obce Zdeněk Mottl navrhl, aby do nového územního plánu byly z hlediska zájmů
obce zapracovány tyto body:
- rozsah výstavby ponechat podle stávajícího ÚP, platného do roku 2013
- zrušení přívodu vysokého napětí k původní zděné trafostanici
- rozšíření povrchového kanalizačního řádu
- provedení asfaltoživičných povrchů na dosud nezpevněných místních komunikacích
- Pro návrh se vyslovilo 7 zastupitelů
K bodu 5
Zastupitelka Petra Ernestová seznámila přítomné s dopisem pana Josefa Procházky, který
požaduje na obci finanční kompenzaci za neuskutečněnou koupi nemovitosti č.p.8 v roce
2005 od pana Stanislava Škrdlanta, jemuž obec vykonává opatrovníka. Zastupitelka Marie
Ernestová předložila návrh odpovědi panu Josefu Procházkovi, a to požadovanou finanční
kompenzaci odmítnout z těchto důvodů:
- Otázky kolem prodeje platby za prodanou nemovitost jsou nevyjasněné
- Podle evidence v katastru nemovitostí je z rozhodnutí soudu vlastníkem nemovitosti
pan Stanislav Škrdlant,obec je povinna s jeho majetkem hospodařit v jeho prospěch
- Žádost pana Procházky může přezkoumat pouze příslušný soud v občanskoprávním
řízení
- souhlas s tímto stanoviskem vyslovilo 7 zastupitelů
K bodu 6
Místostarostka Květa Křivánková podala návrh na odsouhlasení závěrečného účtu obce za
rok 2011 s výhradou, který byl zveřejněn od 23.3. 2012 do 10.4. 2012
- Příloha č.1
-pro hlasovalo 7 zastupitelů

K bodu 7
Místostarostka Květa Křivánková podala zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok
2011., která byla zveřejněna od 23.3. do 10.4. 2012
Kontrola byla provedena auditory Krajského úřadu Středočeského kraje ve dvou termínech:
A) 7.12. 2011 –dílčí přezkoumání Bylo konstatováno, že všechny vytčené závady byly
odstraněny.
B) 23.3. 2011- audit
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod
písmenem C. Bylo konstatováno, že územní celek nevytvořil analytické účty ani nezajistil
jinými nástroji pro členění syntetických účtů majetek (pozemky) zatížené věcným
břemenem.
- zpráva auditora byla schválena hlasy 7 zastupitelů
K bodu 8
Místostarostka Květa Křivánková podala návrh na rozpočtové opatření č. 1/2012.
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.
- Příloha č. 2
K bodu 9
Starosta obce Zdeněk Mottl přednesl plán akcí stavebního charakteru, oprav a úprav narok
2012:
 Zpevnění části místní komunikace od parcely manželů Matějkových k domu manželů
Kořínkových ( zastupitel pan Potužník zajistí u pana Vaňka, Chaloupky)
 Oprava místní komunikace v Chrástce kolem domu paní Paškové, včetně odvodnění
do stávajícího trativodu (zajistí zastupitel pan Potužník u pana Vaňka, Chaloupky)
 Zhotovení plotu kolem požární zbrojnice (projedná na schůzi SDH a zajistí
zastupitelka Petra Ernestová, vybere dodavatele
 Vyhotovení 2 ks informačních tabulí do Hvozdce a Mrtníka (zadá místostarostka
Květa Křivánková firmě Jana Blacká, Zaječov)
 Zhotovit pískoviště na dětské hřiště (zadá místostarostka Květa Křivánková firmě
Jana Blacká, Zaječov)
 úprava prostranství před budovou obecního úřadu a zastávkou ( starosta osloví více
firem , aby předložily cenovou nabídku )
 realizace akcí, na něž bylo požádáno o dotace z dotačního programu Středočeského
kraje
 dokončení oplocení kolem obecního skladiště
-s tímto návrhem souhlasilo 7 zastupitelů

K bodu 10
Zastupitelka Petra Ernestova předložila návrh na zhotovení praporu se symboly obce
Hvozdec za cenu 17 500,- Kč (nejnižší nabídka), dále smaltovaného znaku obce a 100 ks
butonů. Vše bude využito pro prezentaci a propagaci obce.
. pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 11
Starosta seznámil zastupitele s nutností vypracovat nový povodňový plán obce Hvozdec,
který se týká 7 obytných domů v osadě Mrtník. Dokumentaci zpracuje zastupitelka Marie
Ernestová do 5.4. 2012.
Dále starosta navrhl vzhledem k nízkému počtu objektů a jejich blízké poloze k objektům na
katastru obce Chaloupky, připojit tento povodňový plán k povodňovému plánu obce
Chaloupky(možnost již projednal se starostou panem Chvojkou).
Navrhl zastupitele Petra Velicha jako zástupce do povodňové komise obce Chaloupky
- S tímto návrhem souhlasilo 7 zastupitelů
K bodu 12
Starosta obce podal návrh na pořízení nového územního plánu obce Hvozdec
- Pro návrh se vyslovilo 7 zastupitelů
K bodu 13
 Starosta Zdeněk Mottl podal informaci o svozu nebezpečného odpadu v obci dne 1č.
4. 2012 . Informování občanů zajistí zastupitelka Petra Ernestová
 Starosta předložil žádost pana Martina Diviše,č.p. 9, o vyjádření ke zřízení studny na
pitnou vodu ČOV na jeho pozemku –pro bylo 7 zastupitelů

 Starosta Zdeněk Mottl přednesl žádost paní Lenky Korejčíkové, č.p.44 , o úpravu
veřejného prostranství před jejím domem, které je v majetku obce, a to: provést
zpevnění zatravňovacími dlaždicemi a osazení keři do výše 1m. Úpravy provede na
vlastní náklady. K tomu zastupitel Milan Hlavatý navrhl, aby žadatelka situovala
výsadbu zeleně na úroveň stávající ochranné sítě a dodržela vzdálenost minimálně
1,5 m od pozemní komunikace III.třídy –pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 14
 Zastupitelka Marie Ernestová informovala, že jí opakovaně telefonicky kontaktuje
z PL Dobřany pan Stanislav Škrdlant a požaduje různé úkony na jeho nemovitosti,
např. úklid interiéru, znovuobnovení přípojek vody a elektřiny a dovezení urny
s popelem jeho tety
 Starosta obce navrhl v příštím zpravodaji poděkovat těm občanům, kteří si uklidili
zimní posyp kolem svých nemovitostí, Dále navrhl vyzvat ty občany, kteří umístili
kameny na veřejné prostranství, aby je z dopravně bezpečnostních důvodů odstranili.
K bodu 15
Návrh usnesení přednesla zastupitelka Marie Ernestová
- Pro návrh se vyslovilo 7 zastupitelů
K bodu 16
Závěr zasedání provedl starosta Zdeněk Mottl ve 20:25 hodin a poděkoval všem za účast.
Ve Hvozdci dne 13. 4. 2012

Zapsala : Marie Ernestová
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Místostarostka

