Zápis č. 8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 14. 11.2012
Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Petr Velich, Petra Ernestová,Květa Křivánková
Luboš Potužník
15 občanů dle prezenční listiny
Omluveni:, Milan Hlavatý
Program:
1) Zahájení,volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Vyjádření ověřovatelů k zápisu
3) Kontrola usnesení a hlavních záměrů zastupitelstva obce Hvozdec na rok 2012
a řešení připomínek občanů
4) OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy ,
třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů
5) Informace místostarostky o hospodaření obce
6) Rozpočtová změna č. 9
7) Zprávy předsedů výborů a komisí
8) Projednání záměru na provedení projektové dokumentace a cenové nabídky na
rekonstrukci schodiště ke kostelu v Mrtníku
9) Projednání záměru na vyčištění kanalizačního řádu a opravu šachet , včetně
cenové nabídky, v Mrtníku
10) Projednání záměru provést projektovou dokumentaci a cenovou nabídku na
úsporné vytápění celého objektu budovy OÚ
11) Plán hlavních neinvestičních akcí a oprav v obci Hvozdec na rok 2012
12) Změna výše nájemného a poplatku za vytápění ze sálu a zasedací místnosti OÚ
13) Žádosti občanů
14) Informace
15) Diskuse
16) Závěr zasedání

K bodu 1
Zasedání zahájil pan Zdeněk Mottl v 18. 08 hodin . Předložil návrh programu a dále navrhl,
aby zapisovatelkou byla paní Marie Ernestová a ověřovateli zápisu Petra Ernestová a Luboš
Potužník
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 6zastupitelů
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
Kontrolu usnesení z minulých zasedání a hodnocení realizace hlavních záměrů
zastupitelstva v roce 2012 provedl starosta.
Konstatoval, že přijatá usnesení 1-7 byla splněna, což potvrdí i zpráva kontrolního výboru.
Z hlavních záměrů se podařilo uskutečnit“
 opravu (vyrovnání štěrkem) místních komunikací „Malašovka“ a V Chrástce“
 vybudovat s využitím dotace KÚSK digitální rozhlas
 chodník kolem OÚ
 restaurovat Boží muka v Mrtníku
 uskutečnit 1. setkání rodáků obce a oslavu 110 let SDH Hvozdec
 řešit omezení rychlosti na místní komunikaci Hvozdec-Mrtník a osazení dopravních
značek v Mrtníku
 oplocení hasičské zbrojnice svépomocí členů SDH opravit vnitřní omítky
 provádět v letním období údržbu veřejné zeleně díky panu V. Plecitému
 na dětské hřiště zakoupit pískoviště s plachtou
nepodařilo se:
 dokončit opravu plotu u skladiště
 položit dlažbu kolem autobusové zastávky
 opravu cesty směrem na 4ihadlo k domu manželů Kořínkových

K bodu 4
Místostarostka Květa Křivánková předložila návrh OZV 9/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu. Navrhla navýšení původního poplatku na 600,- Kč a návrh podložila
kalkulací ( příloha č.1).
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 5
Místostarostka Květa Křivánková podala zprávu o hospodaření obce za uplynulé období.
Informovala, že obec nemá žádné úvěry.
777 777,- Kč je hodnota cenných papírů
540 156,-Kč je na BÚ
Obec vlastní 593 akcií firmy VaK Beroun a na nabídku o odprodání obec nemá zájem.
K bodu 6
Místostarostka Květa Křivánková podala návrh na rozpočtovou změnu č. 9. 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. 2
- pro návrh se vyslovilo 6 zastupitelů

K bodu 7
Zastupitel a předseda FV Petr Velich přednesl zprávu o činnosti finančního výboru a
konstatoval, že hospodaření obce je v souladu s platnými předpisy a zákonnými normami a
výbor neshledal žádné nedostatky.
Místostarostka Květa Křivánková přednesla zprávu o činnosti kontrolního výboru , kterou
vyhotovil zastupitel a předseda KV Milan Hlavatý.Konstatoval, že hlavní úkoly a usnesení
zastupitelstva jsou plněny.
Zastupitelka a předsedkyně komise pro sport, kulturu asociální otázky Marie Ernestová
přednesla zprávu o činnosti a plán akcí do konce roku 2012. Pozvala občany na slavnostní
rozsvícení vánočního stromu, které se bude konat 9.12.2012 od 16.30 u Hasičovny.
K bodu 8
Starosta Zdeněk Mottl přednesl záměr na rekonstrukci schodiště ke kostelu Narození Panny
Marie v Mrtníku, především z důvodu havarijního stavu, který ohrožuje místní komunikaci
Hvozdec –Mrtník.Navrhl, aby bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace a podklady
pro případnou žádost o dotaci. Dále navrhl vypsat výběrové řízení na zhotovitele zakázky
-pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 9
Návrh –záměr na vyčištění kanalizačního řádu v Mrtníku a opravu kanalizačních šachet,
včetně cenové nabídky, přednesl starosta Zdeněk Mottl Nutnost opravy zdůvodnil tím, že
vytékající voda poškozuje komunikaci i nemovitosti občanů
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 10
Zastupitel Luboš Potužník přednesl záměr na provedení projektové dokumentace a cenové
nabídky na úsporné vytápění celého objektu budovy OU. Informoval, že byla provedena
potřebná měření a shromážděny podklady pro projekt. Je nutno preferovat ekonomičnost a
účelnost, aby bylo možno užívat všechny prostory i v zimním období. Zároveň by bylo
vhodné změnit i dispozice uspořádání dveří apod.
-pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 11
Starosta obce přednesl plán hlavních úkolů na rok 2013. Jako priority zdůraznil tyto akce:
- oplotit zbylou část obecního dvora a upravit jeho plochu k dalšímu užívání
- položit zámkovou dlažbu u autobusové zastávky
- opravit vnitřek kapličky a její oplocení
- rozšířit veřejné osvětlení v Chrástce a k Prádelně ACRON s.r.o.
- opravit výtluky na obecních komunikacích
- pročistit místní vodoteče
- zateplit přístavbu k budově OÚ, aby nezamrzala voda na WC
- ¨připravit podklady na revitalizaci studny Kamenka ( na základě připomínky pana
Jaroslava Vyštejna v diskusi)
- Odvést vodu z části komunikace v Chrástce
- Pro návrh se vyslovilo 6 zastupitelů
K bodu 12
Návrh na změnu nájemného a poplatku za topení v objektu obecního úřadu přednesla
zastupitelka Ernestová:
1) Pronájem velkého sálu………………200,-Kč
pro členy klubu a místní organizace

2)
3)
4)
5)
6)

Pronájem velkého sálu pro ostatní……………..500,- Kč
Topení ve velkém sále pro všechny……………300,-Kč
Pronájem malé zasedací místnosti pro členy klubu……………..0
Pronájem malé zasedací místnosti pro ostatní……………… 200,-Kč
Topení v malém sále………………………………………….100,-Kč
Akce pro děti a mládež a zájmová činnost pro místní občany jsou od poplatku
osvobozeny.
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 13
Žádost pana Petra Ernesta o úpravu veřejného prostranství ve vlastnictví obce p.č. 564/1 před
domem č.p. 5 z důvodu zajištění bezpečného vjezdu a výjezdu do vrat
-souhlas vyslovilo 6 zastupitelů
K bodu 14
Zastupitelka Marie Ernestová podala zprávu o přípravách naučné stezky Okolím Komárova,
kterou bude realizovat občanské sdružení Přátelé Komárova a bude procházet Mrtníkem.
Navrhla, aby se obec Hvozdec finančně podílela na stavbě stezky a zafinancovala 1ks
informační tabule u kostela v Mrtníku.
K bodu 15
Pan Jaroslav Vyštejn- požádal o opravu studny Kamenka a její revitalizaci
Pan Václav Plecitý – upozornil na špatné podmínky pro nastupování starších a špatně
pohyblivých občanů do autobusů Probo Trans Hořovice
Zanesení vodoteče směr cesta Hvozdenská
Paní Stanislava Čermáková – upozornila na havarijní stav mrtnické fary
Paní Věra Kramariková – poděkovala za vyčištění vodoteče za jejich domem
K bodu 16
Návrh usnesení přednesla zastupitelka Marie Ernestová
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

Závěr zasedání provedl starosta Zdeněk Mottl ve 20:45 hodin a poděkoval všem za účast.
Ve Hvozdci dne 14.11. 2012

Zapsala : Marie Ernestová

…………………………………
ověřovatelé zápisu

……………………………………

……………………………………

………………………………………..

