Zápis č. 6 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 30.8. 2012
Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Petr Velich, Petra Ernestová, Milan Hlavatý
Omluveni: Luboš Potužník , Květa Křivánková
Program:
1) Zahájení,volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Vyjádření ověřovatelů k zápisu
3) Kontrola usnesení č. 5 z minulého veřejného zasedání
4) Zajištění oslav 110. výročí založení SDH a Setkání rodáků a Zakoupení
věcných odměn pro aktivní členy SDH
5) Rozpočtová změna č. 6 a 7
6) Záměr provést výběr výnosu z finančních investic a jeho převod na BÚ obce
7) Darovací smlouva s SDH Hvozdec ns finanční dar ve výši 8 947,- Kč za účelem
zajištění oslav 110.výročí založení SDH
8) Přijetí daru od firmy Buzuluk Komárov
9) Ohlášení stavby stavebníků Kateřiny Bakulové a Martina Diviše
10) Diskuse
11) Usnesení
12) Závěr zasedání

K bodu 1
Zasedání zahájil pan Zdeněk Mottl v 18. 03 hodin . Předložil návrh programu a dále navrhl,
aby zapisovatelkou byla paní Marie Ernestová a ověřovateli zápisu Petra Ernestová a Milan
Hlavatý
Uvedl, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem 128/2000 Sb. o obcích a
předložil návrh programu. Konstatoval, že je přítomno 5 zastupitelů a zasedání je
usnášeníschopné
- pro návrhy hlasovalo 5 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 minulého zasedání provedl starosta.
Uusnesení č.5 z. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec mimo body
splněno

4C, E,F bylo

K bodu 4
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil návrh na zajištění oslav 110. Výročí SDH a Setkání
rodáků . Zastupitelka Petra Ernestová navrhla doplnit o tyto body a položky:

 zajistit ozvučení pódia
 uhradit zapůjčení 2ks mobilních WC firmě Johny Servis
Zastupitelka Marie Ernestová podala návrh na zakoupení věcných odměn pro aktivní
členy SDH v celkové výši do 3000,- Kč
Dále starosta navrhl, aby další vzniklé vícenáklady do výše 5 000,- na tuto akci byly
ponechány na rozhodnutí starosty a místostarostky
- Pro návrhy se vyslovilo 5 zastupitelů
K bodu 5
Zastupitel Petr Velich podal návrh na rozpočtovou změnu č .6 a7. Rozpočtovými opatřeními
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. 1
- souhlas vyslovilo 5 zastupitelů
K bodu 6
Zastupitel Petr Velich podal návrh na provedení výběru výnosu z finančních investic a jeho
převod na BÚ obce
- pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 7
Zastupitelka Marie Ernestová předložila návrh darovací smlouvy s SDH Hvozdec na finanční
dar ve výši 8 947,- Kč na zajištění oslav 110. výročí založení SDH
- pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 8
Zastupitelka Marie Ernestová informovala o obdržení daru od firmy Buzuluk Komárov ve
výši 1500,- Kč a navrhla, aby zastupitelstvo tento dar přijalo
- pro návrh se vyslovilo 5 zastupitelů

K bodu 9
Starosta informoval o ohlášení stavby stavebníků Martina Diviše, Hvozdec 9 a Kateřiny
Bakulové, Jasmínová 1191, Hořovice
K bodu 10
Diskuse byla pouze k bodu 4 a je uvedena výše
.
K bodu 11
Návrh usnesení přednesla zastupitelka Marie Ernestová
- pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů

K bodu 12
Závěr zasedání provedl starosta Zdeněk Mottl v 19:15 hodin a poděkoval všem za
účast.Pozval občany k účasti na plánovaných oslavách.
Ve Hvozdci dne 6.9. 2012

Zapsala : Marie Ernestová

…………………………………
ověřovatelé zápisu

……………………………………

……………………………………

………………………………………..

