Zápis č. 5 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 4.7. 2013
Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Petr Velich, Petra Ernestová,Květa Křivánková,
Omluveni: Milan Hlavatý, Luboš Potužník- dovolená
hosté: Mgr. Plíštil
Program:
1) Zahájení,volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Vyjádření ověřovatelů k zápisu
3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
4) Výběrové řízení na dodavatele zakázky „Zateplení budovy OÚ Hvozdec“
5) Finanční zajištění stavební akce“Zateplení budovy OÚ“
6) Stavební úprava rekreační nemovitosti ve vlastnictví manželů Kabelkových
7) Rozpočtová změna č. 4/2013
8) Projednání postupu poslední verze územního plánu obce
9) Návrh na zakoupení sekačky pro potřeby údržby hřbitova
10) Kulturní a společenské akce v měsících srpen a září
11) Informace a různé
12) Diskuse
13) Usnesení a závěr zasedání
K bodu 1
Zasedání zahájil pan Zdeněk Mottl v 18. 03 hodin . Předložil návrh programu a dále navrhl,
aby zapisovatelkou byla paní Marie Ernestová a ověřovateli zápisu Květa Křivánková 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 5 zastupitelů a zasedání je
usnášeníschopné
- pro návrh programu hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 2
Za ověřovatele minulého zápisu Petr Velich 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
U: Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání
- Pro 5 hlasů
K bodu 4
Součástí jednání zastupitelstva bylo výběrové řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu
„Zateplení budovy OŮ Hvozdec“kterou obec hodlá realizovat za využití dotace . Přítomen byl
Mgr. Plíštil, kterého obec pověřila podáním žádosti a přípravou celého projektu.
Zastupitelka Petra Ernestová navrhla do hodnotící Komise: starostu Zdeňka Mottla, zastupitele
Petra Velicha a místostarostku Květu Křivánkovou.
U: Zastupitelstvo schvaluje složení hodnotící komise
- pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
Komise provedla otvírání obálek, hodnocení a posouzení všech účastníků. konstatovala, že se
přihlásili 3 účastníci - Stavitelství Kladno, HMS s. r. o. a fortel Beroun. všichni splnili zadání.
Komise nabídky vyhodnotila a vybrala firmu HMS s.r. o.

U: zastupitelstvo obce Hvozdec souhlasí s výsledky výběrového řízení a s přidělením
zakázky firmě HMS s.r.o.
- pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 5
Místostarostka Květa Křivánková přednesla návrh na finanční zajištění projektu „Zateplení
budovy OÚ Hvozdec“, a to formou předfinancování dotace pomocí krátkodobého
revolvingového úvěru ve výši 1 700 000,- Kč. Předložila nabídku Komerční banky a České
spořitelny. Vzhledem k výhodnosti nabídky Komerční banky doporučila akceptovat její nabídku.
(viz příloha č.1)
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje předfinancování dotace na „Zateplení budovy OÚ
Hvozdec „ pomocí revolvingového úvěru ve výši 1 700 000,- od Komerční banky
- pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů

K bodu 6
Starosta obce seznámil zastupitele s dokumentací ke stavební úpravě rekreační nemovitosti ve
vlastnictví manželů Kabelkových
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec souhlasí s navrhovanými stavebními úpravami
- pro se vyslovilo 5 zastupitelů
K bodu 7
Místostarostka Květa Křivánková předložila k projednání a schválení rozpočtové opatření, a to
rozpočtovou změnu č. 4/2013 ( příloha č. 2) Tímto 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.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2013
-pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 8
Starosta obce Zdeněk Mottl informoval o postupu na tvorbě územního plánu a předložil
zastupitelstvu poslední přípravnou verzi. Zastupitelé se s ní podrobně seznámili a neměli
vážnějších připomínek. Starosta informoval o termínu jednání o územním plánu obce na
MěÚ Hořovice. Protože se nebude moci zúčastnit, navrhl, aby ho zastupovala místostarostka
Květa Křivánková.
U: Zastupitelstvo obce souhlasí s poslední verzí územního plánu obce
Zastupitelstvo obce souhlasí se zastupováním starosty na jednání ohledně územního
plánu místostarostkou Květou Křivánkovou
- pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 9
Zastupitelka Marie Ernestová navrhla zakoupení sekačky pro potřeby správce hřbitova pro
zajištění kvalitní údržby travního porostu
U: Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení sekačky pro údržbu hřbitova v ceně cca
do 10 000,- Kč
Zastupitelstvo ukládá starostovi zajistit zakoupení sekačky
- pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 10
Zastupitelka Marie Ernestová informovala o přípravách kulturních a společenských akcí na
nejbližší období. Jedná se o Loučení s prázdninami pro děti v měsíci srpnu a Sousedské posezení

při muzice 13. 9. 2013. na akcích se bude podílet komise pro sociální věci, kulturu a sport a ,
SDH, Klub žen a někteří občané.
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí pořádání kulturních a společenských akcí
v nejbližších měsících
-pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 11
Starosta Zdeněk Mottl připomněl, že v podzimních měsících vegetačního klidu bude možné
realizovat záměr revitalizace studánky Kamenka a že prořezání dřevin může za finanční příspěvek
provést SDH Hvozdec. Stejně tak vysekání vyrostlé trávy provede kolem místní komunikace na
Podluhy myslivecké sdružení
K bodu 13
-diskuse proběhla k jednotlivým bodům a byla zapracována do bodů usnesení
K bodu 14
Zastupitelka M. Ernestová shrnula body usnesení. Starosta všem poděkoval za účast a jednání
ukončil ve 20.02 hodin.
Zapsala : Marie Ernestová

Ve Hvozdci dne 8.7. 2013
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Místostarostka

