Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 3.6. 2013

Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Petr Velich, Petra Ernestová,Květa
Křivánková, Luboš Potužník, Milan Hlavatý – příchod ve 20.05

Program:
1) Zahájení,volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Vyjádření ověřovatelů k zápisu
3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
4) Informace z jednání mikroregionu Hořovicko
5) Zpráva místostarostky o spolupráci s probační a mediační službou
6) Upozornění občanů o zneškodňování odpadních vod
7) Rozpočtová změna č. 3/2013
8) Projednání postupu na tvorbě územního plánu obce
9) Zpráva starosty o řešení povodňové situace v obci, včetně znehodnocení vody ve
veřejném vodovodu
10) Náhradní termín akce pro děti(místo dětského dne)
11) Zpráva o průběho soudního jednán u Okresního soudu v Berouně ohledně
žaloby o náhradu škody ve výši 1 900 000,- uplatňované na omezeném p.
Stanislavu Škrdlantovi p. Josefem Procházkou , bytem Nižbor 322
12) Informace a různé
13) Diskuse
14) Usnesení a závěr zasedání

K bodu 1
Zasedání zahájil pan Zdeněk Mottl v 19. 13 hodin . Předložil návrh programu a dále
navrhl,
aby zapisovatelkou byla paní Marie Ernestová a ověřovateli zápisu Petr Velich 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 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
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Připomínka pana J. Vyštejna k vývoji spotřeby vody v obci byla shledána jako
oprávněná.
-starosta obce ji bud řešit se zástupci firem VaK Beroun a Prádelna Hvozdec
U: Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání
- Pro 6 hlasů
K bodu 4
Starosta obce Zdeněk Mottl informoval o jednání mikroregionu Hořovicko. Podstatnou část
tohoto jednání činila prezentace firmy vyrábějící hydrofilní směsi na opravu komunikací bez
nutnosti penetrace.Předvedl zastupitelům názorně použití a informoval cenách a působu
balení. Cena za 1t se pohybuje kolem 9 500,- Kč (dle způsobu balení)
Zastupitelé Petr Velich a Květa Křivánková uvedli, že firma, v níž pracují, rovněž používá
obdobnou hydrofilní směs a navrhli, že prověří pro srovnání cenovou relaci , možnost
dodávky a kvalitu . Místostarostka navrhla, že pokud bude tato směs stejně kvalitní a za nižší
cenu, učiní obec objednávku zde a ne prostřednictvím mikroregionu
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje zakoupení 2t hydrofilní směsi na opravu
místních komunikací
Zastupitelstvo obce ukládá místostarostce objednání 2t směsi srovnatelné kvality
s nabízeným vzorkem a za nižší jednotkovou cenu
-pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 5
Místostarostka Květa Křivánková přednesla zprávu o spolupráci s probační a mediační
službou Okresního soudu v Berouně. Tato služba přidělila do obce Hvozdec 2 pracovníky
s alternativním trestem cca každý 300hodin, rozložených do 2 let. pan Ernest bude využit
k čištění vodotečí a úklidu veřejných prostranství, pan Ludvík provede opravu plotu kolem
kapličky y její opravu.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje spolupráci obce s probační a mediační
službou
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 6
Starosta obce seznámil zastupitele s dokumentem odboru výstavby a životního prostředí
Upozornění – zneškodňování odpadních vod.
Konstatuje se zde, že každý vlastník , uživatel či nájemce stavby , kde vznikají odpadní vody,
je povinen zabezpečit jejich zneškodňování. Je zde obsažena i žádost o zveřejnění této
informace.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec ukládá starostovi neprodleně seznámit s tímto
upozorněním občany vyvěšením na úřední desce a zastupitelce Marii Ernestové
zveřejnit článek ve Zpravodaji
- pro se vyslovilo 6 zastupitelů
K bodu 7
Místostarostka Květa Křivánková předložila k projednání a schválení rozpočtové
opatření, a to rozpočtovou změnu č. 3/2013 ( příloha č. 1)
Tímto rozpočtovým opatřením dojde , v souladu s ustanovením §16
zákona 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů , k přesunu
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rozpočtových prostředků, aniž by se změnil celkový objem rozpočtu.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2013
-pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 8
Starosta obce Zdeněk Mottl. informoval o postupu na tvorbě územního plánu obce a o
konzultaci, které se v měsíci květnu zúčastnil. Požádal zastupitele, aby se příštího jednání
s Ing.arch. Štádlerovou zúčastnili a vyjádřili se k připravovanému návrhu.
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty o postupu při tvorbě
územního plánu obce
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů ( dostavil se zastupitel Hlavatý)
K bodu 9
Starosta obce informoval o situaci v uplynulém víkendu, kdy v důsledku vytrvalých
dešťů došlo k rozvodnění místních vodních toků a nekontrolovanému toku
povrchových vod či pronikání spodních vod
 místostarostka byla v neustálém kontaktu se zástupci
povodňové komise MěÚ Hořovice
 v neděli 2.6. vyjelo zásahové družstvo SDH Hvozdec a
kontrolovalo situaci v Mrtníku a v Podluzích
 v Mrtníku družstvo pomohlo u Veselých s odvodem
proudu povrchové vody, který stékal do zahrady po místní
komunikaci ve vlastnictví obce Chaloupky
 během pondělí se zhoršila kvalita pitné vody a starosta
zajistil zásobování občanů Hvozdce i Mrtníka pitnou
vodou v cisternách. Zastupitelka PetraErnestová zajistila
pravidelné informováni občanů místním rozhlasem.
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o situaci v obci vzniklé v důsledku
vytrvalých dešťů
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 10
Zastupitelka Marie Ernestová informovala o zrušení oslav Dětského dne v důsledku
nepříznivého počasí a navrhla přesunout termín na konec srpna a uspořádat Loučení
s prázdninami. Uvedla, že je třeba připravit zajímavý program a do jeho přípravy zapojit více
spolků a jejich zástupců
U: Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem přesunout Dětský den na závěr měsíce
srpna a uspořádat Loučení s prázdninami
-pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 11
Zastupitelka Marie Ernestová podala informaci o průběhu přípravného jednání
Okresního soudu v Berouně ve věci podané žaloby o náhradu škody 1 900 000,- Kč
na opatrovance obce pana Stanislava Škrdlanta, dne 24.5. 2013. Obec a pana
Škrdlanta zastupoval JUDr. Aleš Dvouletý.
Soud vyslechl obě strany a uložil žalobci panu Procházkovi doložit do 1 měsíce, že
skutečně předal p. Škrdlantovi 1.000 000,- jako platbu za kupovaný dům a doložit, že
do rekonstrukce domu investoval požadovaných 900 000,- Kč.
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Obec Hvozdec musí do 1 měsíce doložit stav domu v době prodeje v roce 2005 a
současný stav nemovitosti.
Dále soudkyně navrhla k dalšímu jednání zabezpečit fyzickou účast pana Škrdlanta.
U: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o proběhlém soudním přípravném
jednání
Zastupitelstvo ukládá zastupitelce Marii Ernestové připravit hodnocení
nemovitosti pana Škrdlanta do požadovaného termínu jej zaslat Okrenímu
soudu v Berouně
Zastupitelstvo ukládá starostovi zabezpečit účast pana Škrdlanta na příštím
jednání soudu
-pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 12
Zastupitelka Marie Ernestová seznámila zastupitele s připravovaným slavnostním
otevřením naučné stezky Okolím Komárova, na jejíž zřízení se naše obec podílí
financováním 1 tabule v osadě Mrtník. Požádala zastupitele o pomoc při zajištění
slavnostního otevření – služby u stanoviště v Mrtníku. Starosta doporučil pověřit
tímto úkolem Klub žen
K bodu 13
-diskuse proběhla k jednotlivým bodům
- zastupitelka Petra Ernestová navrhla posekání zahrady opatrovance obce pana
Stanislava Škrdlanta a doklad za proplacení této služby zaslat k proplacení PL
Dobřany z účtu pana Škrdlanta
U: Zastupitelstvo schvaluje posekání zahrady pana Škrdlanta a proplacení této
služby z účtu pana Škrdlanta
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 14
Zastupitelka M. Ernestová shrnula body usnesení. Starosta všem poděkoval za účast
a jednání ukončil ve 20.23 hodin.
Ve Hvozdci dne 8.6. . 2013 Zapsala : Marie Ernestová

……………………………
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ověřovatelé zápisu

.......................................................
Starosta obce

...................................
Místostarostka
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