Zápis č. 2 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 25.2. 2013
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) Projednání smlouvy o dílo na provedení 2. etapy ÚP obce Hvozdec
5) Výběrové řízení na zhotovitele zakázky „ Zpracování projektu na rekonstrukci
schodiště kostela v Mrtníku“
6) Odměny zastupitelů a dohody na provedení práce v roce 2013
7) Žádost o finanční příspěvek Svazu neslyšících Hořovice
8) Stav energetického auditu budovy OÚ a návrh jeho zpracování
9) Dopravní situace v obci
10) Pověření starosty k podpisu smluv a dokumentů týkajících se akce „Zateplení
budovy obecního úřadu
11) Informace a různé
12) Diskuse
13) Závěr zasedání

K bodu 1
Zasedání zahájil pan Zdeněk Mottl v 18. 25 hodin . Předložil návrh programu a dále navrhl,
aby zapisovatelkou byla paní Marie Ernestová a ověřovateli zápisu Milan Hlavatý 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 6 zastupitelů a zasedání je
usnášeníschopné
- pro návrhy hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 2
Za ověřovatele minulého zápisu Luboš Potužník prohlásil, 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, dosud jsme neobdrželi
odpověď z KÚ ohledně dotazu na nemovitosti ve vlastnictví ČR v katastrálním území obce
U: Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání
- Pro 7 hlasů
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K bodu 4
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil návrh smlouvy o dílo na provedení 2. etapy ÚP obce,
v termínu do 16 týdnů, předpokládaná cena 80 000,- Kč
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení 2. etapy
ÚP obce Hvozdec
-pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 5
Starosta obce spolu se zastupitelem Lubošem Potužníkem seznámili zastupitele s došlými
nabídkami do výběrového řízení . Byly doručeny 2 obálky . Rozpečetili je a seznámili ostatní
zastupitele s nabídkami. Zastupitelstvo projednalo tyto nabídky:
1) Firma AVE architekt a.s., Částkova, Plzeň, projekt za 66 000,- , návrh na položkový
rozpočet realizace projektu nepředložila
2) Ing. František Nerad, Strašice, cena projektu 29.000,- Kč, stavební dozor 10 000,- Kč,
položkový rozpočet realizace projektu na 215 070,-Kč včetně restaurátorských prací
U: A) Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje jako dodavatele na zakázku
„Zpracování projektu na rekonstrukci schodiště u kostela v Mrtníku“ nabídku č. 2 –
Ing. František Nerad, Strašice, z důvodu nižší ceny a hlubší i podrobnější
propracovanosti návrhu
- pro návrh 7 zastupitelů
B) Zastupitelstvo ukládá místostarostce odpovědět do 10.3.všem účastníkům
řízení
C) Zastupitelstvo ukládá zastupitelce M. Ernestové vypracovat Žádost o závazné
stanovisko a žádost o pokácení 2 ks kaštanů na pozemku u schodiště a odeslat
obě žádosti Odboru památkové péče a odboru životního prostředí na MěÚ
Hořovice do 15.3. 2013
D) – pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 6
Místostarostka Květa Křivánková podala návrh na přepracování výše odměn zastupitelů
v roce 2013 dle nařízení vlády 37/2003 Sb. ( Příloha č.1) a dále předložila návrh na uzavření
dohod o provedení práce na rok 2013 s občany, kteří budou vykonávat pro obec různé drobné
práce při údržbě veřejné zeleně, správě hřbitova a v odpadovém hospodářství. (Příloha č.2).
Dále starosta obce navrhl změnu dosavadního stavu, kdy místostarostka pobírala odměnu
pouze jako místostarosta a nebyla placena za výkon práce účetní. Navrhl, aby práci účetní
vykonávala na dohodu o provedení práce.
U: Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu odměn zastupitelů a uzavření předložených
dohod o provedení práce
- pro návrh se vyslovilo 7 zastupitelů
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K bodu 7
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil a zastupitelstvo projednalo žádost Svazu neslyšících a
nedoslýchavých Hořovice o finanční příspěvek na činnost. Zastupitelka Petra Ernestová
navrhla poskytnout 500,- Kč
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje finanční příspěvek pro SNN Hořovice ve výši
500,- Kč
-pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 8
Starosta Zdeněk Mottl předložil a zastupitelstvo projednalo zápis o průzkumu na budově OÚ
za účelem provedení energetického auditu firmou Dekprojekt s.r. o. Dále předložil návrh
dokumentu“Energetický audit pro budovu Obecní úřad Hvozdec č.p.12, 267 62 Komárov“
zpracovaný firmou Dekprojekt s.r.o.
U: A) Zastupitelstvo obce souhlasí se zápisem o průzkumu pro energetický audit
budovy OÚ Hvozdec
-pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
B) Zastupitelstvo obce schvaluje znění dokumentu „Energetický audit budovy OÚ
Hvozdec , Hvozdec 12, 267 62 Komárov“
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 9
Starosta informoval o ústních připomínkách občanů k nepřehledné křižovatce u Vyhnalů a
navrhl řešit situaci umístěním zrcadla
U: Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním silničního zrcadla na křižovatce u Vyhnalů
a ukládá starostovi zajistit povolení a instalaci
-pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 10
Místostarostka Květa Křivánková navrhla, aby zastupitelstvo pověřilo starostu obce Zdenka
Mottla podpisem smluv a dokumentů, které se týkají akce „Zateplení budovy obecního
úřadu“.
Zastupitelstvo návrh projednalo a přijalo toto usnesení:
U: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu Zdeňka Mottla podpisem smluv a potřebných
dokumentů týkajících se akce „Zateplení budovy obecního úřadu“
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 11
Starosta seznámil zastupitele se svým jmenováním do Komise zastupitelstva Středočeského
kraje pro optimalizaci Vojenského újezdu Brdy
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí jmenování starosty do komise Zastupitelstva
Středočeského kraje
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 12
Diskuse proběhla pouze k projednávaným bodům
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K bodu 13
Závěr zasedání provedl starosta Zdeněk Mottl ve 19 : 45 hodin.Poděkoval všem za účast a
konstruktivní jednání
Ve Hvozdci dne 28. 2.. 2013

Zapsala : Marie Ernestová

…………………………………
ověřovatelé zápisu

……………………………………

……………………………………
starosta obce

………………………………………..
místostarostka
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