Zápis č. 9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 17. 12.2012
Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Petr Velich, Petra Ernestová,Květa Křivánková
Luboš Potužník
Program:
1) Zahájení,volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Vyjádření ověřovatelů k zápisu
3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
4) Návrh rozpočtu obce Hvozdec na rok 2013
5) Ustavení inventarizční komise a příkaz k provedení inventarizace za rok 2012
6) Rozpočtová změna č. 11 a 12
7) Schválení návrhu zadání územního plánu obce Hvozdec
8) Směrnice obce Hvozdec pro zadávání veřejných zakázek nespadajících pod
aplikaci zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách
9) Informace a různé
10) Diskuse
11) 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 Milan Hlavatý a Petr
Velich
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
Kontrolu usnesení z minulých zasedání provedl starosta.
Konstatoval, že přijaté usnesení bylo ve všech bodech splněno, trvá bod, který se týká
revitalizace studny Kamenka a jejího okolí

K bodu 4
Místostarostka Květa Křivánková předložila návrh rozpočtu obce na rok 2013 ( příloha č.1).

Návrh byl 1.12. 2012 vyvěšen na úřední desce a 17.12. 2012 sejmut. Rozpočet je sestaven
jako vyrovnaný
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 5
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s příkazem k provedení inventarizace majetku obce ke
dni 31.12. 2012. Fyzická invntura bude provedena 29.12. 2012.
Starosta jmenoval inventarizační komisi ve složení: Petr Velich,Květa Křivánková,Petra
Ernestová
K bodu 6
Místostarostka Květa Křivánková podala návrh na rozpočtovou změnu č. 11 a na
rozpočtovou změnu č. 12 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 a č.3
- pro návrh se vyslovilo 7 zastupitelů

K bodu 7
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil návrh zadání územního plánu obce
-pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
Starosta tento návrh předá na odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v
Hořovicích
K bodu 8
Starosta Zdeněk Mottl předložil návrh Směrnice obce Hvozdec pro zadávání veřejných
zakázek nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách
-pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu9
a)
Starosta informoval o záměru firmy VaK Beroun na zvýšení vodného a stočného pro občany
Hvozdce a Mrtníka. Navrhl vyjádřit nesouhlasné stanovisko zastupitelstva(pozastavení nad
tímto stavem) a dále vznést této firmě připomínku k přílišné tvrdosti vody a žádost o rozbor
vody a požádat o zaslání protokolu
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
b) místostarostka Květa Křivánková přednesla návrh, aby odměny za měsíc prosinec byly
vyplaceny již v prosinci 2012 z důvodu provedení závěrky účetnictví(do 31.12. 2012)
- c) starosta seznámil zastupitele s konečným řešením dělení katastrálního území VÚ
Brdy po jeho plánovaném zrušení v roce 2015- obci Hvozdec by mělo připadnout
0,75 km 2
- d) starosta Zdeněk Mottl podal informaci o ustavení volební komise pro prezidentské
volby ve složení: Ladislav Čermák, Ján Machálek a Pavel Velvarský
- e)místostarostka informovala zastupitele o předpisech ohledně pořádání tombol a
loterií při společenských akcích (dopis KÚSK)

K bodu 10
Zastupitelka Petra Ernestová -informovala o průběhu kulturní akce-rozsvěcení vánočního
stromu u hasičovny. Až na nepříznivé počasí se celá akce vydařila a finanční výtěžek ze
sousedské tomboly byl předán paní Jaroslavě Prokopové, ředitelce ZŠ speciální v Žebráku
a vedoucí skupiny Macechy, která zde účinkovala bez honoráře
Zzastupitelka Marie Ernestová – informovala o spoluprci s redakcí Podbrdských novin
K bodu 12
Návrh usnesení přednesla zastupitelka Marie Ernestová
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 13
Závěr zasedání provedl starosta Zdeněk Mottl ve 20:12 hodin.Poděkoval všem za účast a
konstruktivní jednání
Ve Hvozdci dne 27.12.. 2012

Zapsala : Marie Ernestová
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ověřovatelé zápisu

……………………………………

……………………………………
starosta obce

………………………………………..
místostarostka

