Zpravodaj č.1 zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 16.2. 2012
Vážení občané,
I v roce 2012 zastupitelstvo obce hodlá pokračovat ve vydávání a distribuci obecního
zpravodaje a využít ho ke zlepšení informovanosti a komunikace s občany . Významnou
událostí se pro naši obec stalo udělení Dekretu o užívání znaku a vlajky obce, který 26.1.
2012 převzaly z rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny místostarostka Květa Křivánková
a zastupitelka Petra Ernestová. Nyní zbývá jenom oba symboly nechat vyhotovit a můžeme je
začít užívat. Stejně významnou událostí roku 2012 bude i oslava 110. výročí založení SDH
spojená se setkáním rodáků Hvozdce a Mrtníka. Uskuteční se v sobotu 8. září a už nyní Vás
všechny zveme k aktivní účasti a podílu na přípravách.
1) Informace ze zasedání zastupitelstva obce Hvozdec
Ve sředu 8.2. 2012se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Hlavní projednávané
body se týkaly hlavně těchto záležitostí:
 Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hvozdec a městem Hořovice o řešení
přestupků a smlouvy o provádění zápisů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí. Oba úkony jsou ze zákona povinné a naše
obec k jejich provádění nemá dostatečné podmínky (např. osobu s právnickým
vzděláním), proto je musí svěřit obci s přenesenou působností a za tyto služby jí
i platit. Bohužel je smutné, že město Hořovice nemá povinnost nám o
projednávaných přestupcích našich občanů podat informaci………
 Inventury majetku provedené ke dni 31.12. 2011. Hodnota obecního
dlouhodobého hmotného majetku činí 6 894 156,64 Kč.Dlouhodobý finanční
majetek činí 1 392 658,24 Kč. Jedná se o akcie, cenné papíry a dluhopisy.
 Směrnice o ceně nájemného a ostatních službách spojených s pronájmem
hrobového místa na veřejném pohřebišti v Mrtníku. Celková cena se nemění,
ale bylo nutné provést její vnitřní kalkulaci a vymezit, jak se do ceny promítne
nájem a jak ostatní služby, např. sekání trávy, vyvážení odpadu, drobné opravy,
pořízení košů, konví atd.
 Vyhotovení nové verze územního plánu – zde žádáme občany , aby si promysleli
své požadavky a potřeby na změnu územního plánu. Výzva k nahlášení změn
bude ještě vyvěšena na úřední desce.
 Žádost města Hořovice o dohodu o poskytnutí příspěvku na stravování žáků
z naší obce, kteří plní povinnou školní docházku v Hořovicích(cca 14,50 na dítě
za 1 oběd).Zastupitelé se podivili, neboť naše obec platí již ze zákona povinný
příspěvek na neinvestiční výdaje spojené se vzděláváním hvozdeckých žáků (cca
6 000,‐na dítě ročně) – tj. náklady na provoz škol, údržbu a opravy, materiální
výdaje a výdaje nevýrobní povahy. Podle nové zákonné úpravy obec za
dojíždějící žáky nemusí přispívat na činnost zařízení školního stravování a školní
družiny. Vzhledem k omezeným finančním možnostem naší obce nebudeme
městu Hořovice na stravování žáků přispívat( i přihlédnutím k tomu, že
stravování zajišťuje soukromý subjekt).
 Žádosti různých neziskových organizací o finanční příspěvek
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2) Významné životní jubileum oslavili či oslaví
V měsíci únoru

V měsíci březnu

Pan Josef Potužník

Paní Josefa Hrdličková

Paní Jaroslava Kůnová

Pan Josef Huml

Paní Jaroslava Mračková

Paní Otilie Pekárková

Zastupitelstvo přeje všem jubilantům pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti do dalších
let.
3) Splatnost místních poplatků
Od pondělí 20.2. do 31.5. 2012 jsou podle platných obecně závazných vyhlášek
splatné poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů. Poplatek za komunální
odpad činí stejně jako loni 500,‐ Kč za osobu a rok, platí nejvýše 4 osoby za objekt. U
rekreačních objektů se platí 500,‐Kč na rok bez ohledu na počet osob.
Poplatek ze psů činí 50,‐ Kč za 1 psa. Poplatky je možné hradit v úředních hodinách
(Po a Čt – od 18.00 do 20.00 hodin). Splatnost poplatků je do 31.května 2012.
4) Kolik nás stojí likvidace odpadů
V roce 2011 občané zaplatili za likvidaci směsného komunálního odpadu 500,‐ Kč na
osobu a rok, obec doplácela 77,‐ Kč.
Za odvoz a likvidaci ostatních druhů obec zaplatila následující částky, učité finance se
vrátily od firem na zpracování odpadu, např. Asekol, ECO‐com.
Druh
odpadu

Směsný

Cena likvidace

25 551,‐ 41 788,‐ 7 216,‐ 920,‐

Plast

Papír

Sklo
bar.

Sklo
bílé

objemný Nebezp.

1275,‐

3 096,‐

6 241,‐

Směsným odpadem se rozumí převážně vyvážení kontejneru na hřbitovní odpad,
Ostatní obce nám uhradily za tento kontejner 16 500,‐ Kč a 1500,‐ Kč nám zaplatila
tábornická organizace z Litně, která kontejner používá v době letních táborů.
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Firma Eco‐com nám vrátila za recyklaci odpadů 15 413,‐Kč a firma Asekol 9 395,‐Kč.
Kařdopádně je ale současný systém třídění odpadů šetrný k přírodě přispívá k jejímu
trvale udržitelnému rozvoji. Odpadové hospodářství je tedy součástí obecního
rozpočtu a je poměrně finančně náročné. Od příštího roku patrně dojde ke zvýšení
poplatku vybíraného od občanů, neboť se bude zvyšovat podle nové chystané
zákonné úpravy.
5) Pozvánky
Společenský Klub připravuje na neděli 25.března 2012 od 15.00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu Tvořivé odpoledne, hlavně pro ženy a děti.Budete si moci
vyzkoušet techniku pergamenování pod dohledem zkušené lektorky. Materiál a
instruktáž si účastníci financují sami. Přihlášky a informace u paní Katky Potužníkové,
telefon 775636330.
V neděli 26.2. se ve stejnou dobu koná také výtvarný kurz, a to pletení z papírových
roliček,je už asi obsazen, bližší informace má opět Katka Potužníková.

V sobotu 17.3. 2012 od 20.00 hodin pořádá Klub žen v sál Společenského klubu Pepícký bál. Zveme
všechny k hojné účasti – čeká vás hra o ceny, taneční vystoupení, hudba Bobeš a spol. Vstup 70,‐ Kč.
Vezměte své přátele a známé a přijďte se společně pobavit.

Oznámení pro omladinu

Jako loni, i letos bychom chtěli udělat Staročeské máje, a to v sobotu 12. Května. Hudba na
odpoledne a na večer a kroje jsou zajištěny. Nacvičovat bychom začali v březnu po jarních
prázdninách, tak si promyslete kdo s kým a jak………abychom se pak moc nehádali.
Těším se na Vás
M.E.

Zpracovala Marie Ernestová
3

