Zápis č. 6 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 12.8. 2013
Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Petr Velich, Petra Ernestová,Květa Křivánková,
Milan Hlavatý, Luboš Potužník
Program:
1) Zahájení,volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Vyjádření ověřovatelů k zápisu
3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
4) Projednání změny předfinancování dotace na zateplení budovy obecního úřadu
5) Zápis hrobky s pomníkem umístěné na veřejném pohřebišti v Mrtníku na hrobovém místě 3/1
jakožto opuštěné movité věci do inventáře(majetku) obce Hvozdec
6) Záměr obce Hvozdec na prodej hrobky a pronájem hrobového místa 3/1 umístěné na veřejném
pohřebišti v Mrtníku
7) Rozpočtová změna č. 5/2013
8) Vyhlášení dotace z Fondu ŽP Prioritní osa 3-Udržitelné využívání zdrojů energie
9) Smlouva o dílo mezi obcí Hvozdec a firmou HMS,spol. s.r.o. na provedení „Zateplení budovy
OÚ Hvozdec
10) Informace a různé
11) Diskuse
12) Usnesení a závěr zasedání
K bodu 1
Zasedání zahájil pan Zdeněk Mottl v 19. 08 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 7 zastupitelů a zasedání je
usnášeníschopné
- pro návrh programu hlasovalo 7 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 trvají úkoly:
- umístit zrcadlo na křižovatce u domu paní Dany Viktorové
- zajistit účast opatrovance pana Stanislava Škrdlanta na jednání Okresního soudu
v Berouně při projednávání žaloby pana J. Procházky
U: Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání
- Pro 7 hlasů
K bodu 4
Místostarostka Květa Křivánková přednesla návrh změny na předfinancování projektu „Zateplení
budovy OÚ Hvozdec“ pomocí krátkodobého revolvingového úvěru . Navrhla změnu prodloužení termínu splatnosti úvěru do 31.1. 2014. Výše úvěru a ostatní podmínky se nemění.

U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje prodloužení termínu splatnosti úvěru na
předfinancování dotace na „Zateplení budovy OÚ Hvozdec“do 31.1. 2014
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů

K bodu 5
Starosta Zdeněk Mottl informoval na základě podkladů administrativního správce hřbitovaveřejného pohřebiště pana Ladislava Čermáka, že na hřbitově v Mrtníku ve správě obce Hvozdec
se nachází na hrobovém místě 3/1 hrobka s pomníkem. Od roku 1912 není uzavřená žádná
smlouva o užívání,o hrobku se nikdo nestará a neudržuje ji. Podle § 135 občanského zákoníku
v platném znění se jedná o věc opuštěnou a patří do majetku obce. Na základě posudku soudního
znalce Ing. Petra Macáka ze dne 15.7. 2013 91/2013 je cena této hrobky 42 430,- Kč.
Starosta navrhl provést zainvetarizování hrobky do majetku obce Hvozdec.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje zainvetarizování hrobky s pomníkem na
hrobovém místě 3/1 do majetku obce Hvozdec
Zastupitelstvo obce Hvozdec ukládá místostarostce neprodleně provést
zainventarizování této hrobky do majetku obce Hvozdec
- pro se vyslovilo 7 zastupitelů
K bodu 6
Místostarostka Květa Křivánková podala návrh na zveřejnění záměru na prodej hrobky
s pomníkem na hrobovém místě 3/1 umístěné na veřejném pohřebišti v Mrtníku
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje záměr na prodej výše uvedené hrobky
Zastupitelstvo obce Hvozdec ukládá místostarostce zveřejnit záměr na prodej hrobky
na elektronické i pevné vývěsní desce v termínu od 13.8. 2013 do 30.8. 2013
-pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 7
Místostarostka Květa Křivánková předložila k projednání a schválení rozpočtové opatření, a to
rozpočtovou změnu č. 5/2013 ( příloha č. 1) 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. 5/2013
-pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 8
Starosta obce Zdeněk Mottl informoval o vyhlášení dotace ze Státního fondu ŽP , Prioritní osa 3
– Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.1 Výstavba nových zařízení a
rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla a elektřiny.
Navrhl, aby zastupitelstvo podalo žádost o přidělení dotace a její využití na zabezpečení vytápění
a ohřev teplé vody v budově obecního úřadu.
Diskuse:
- zastupitelka Petra Ernestová navrhla, aby zastupitelstvo oslovilo Mgr. Plíštila a požádalo jej o
poradenské služby a aby místostarostka zajistila potřebné informace o podmínkách přidělení
dotace
U: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci OPŽP , prioritní osa č. 3
- Udržitelné využívání zdrojů energie
Zastupitelstvo souhlasí s oslovením Mgr. Plíštila a s využitím jeho poradenských služeb
Zastupitelstvo ukládá místostarostce zajistit podrobnější informace o podmínkách
přidělení a využití dotace

- pro návrh hlasovalo 7zastupitelů
K bodu 9
Starosta obce předložil Smlouvu o dílo na zakázku „Zateplení budovy obecního úřadu Hvozdec“
mezi obcí Hvozdec a firmou HMS spol.s.r.o. . Celková cena díla včetně DPH činí 1 680 085,94
Kč.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje smlouvu o dílo mezi firmou HMS spol. s.r.o. a
obcí Hvozdec na „Zateplení budovy OÚ Hvozdec“

K bodu 10
- Starosta obce informoval o průběhu kolaudačního řízení prádelny firmy ACRON .
Ohledně zajištění zdroje vody firma do konce roku 2014 vybuduje studnu,za účelem
likvidace odpadních vod uzavře smlouvu s panem Vlachem o vyvážení odpadních jímek.
U: Zastupitelstvo bere informaci na vědomí
- Starosta informoval o připravovaných kolaudačních řízeních, a to 15.8. rodinný dům
pana Svobody a 20.8. el. přípojka v Chrástce
- Starosta informoval o tom, že v termínu 2. –13. 9. budou v kanceláři OÚ vyloženy
v úředních hodinách k nahlédnutí občanům připravované digitalizace katastrálních map.
Občanům to již bylo oznámeno na úředních deskách.
- Starosta předal zastupitelům poděkování manželů Vyštejnových za blahopřání k jejich
smaragdové svatbě
U: Zastupitelstvo bere předložené informace na vědomí
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 11
Zastupitel Luboš Potužník upozornil, že na několika místech v obci nesvítí veřejné osvětlení.
Starosta okamžitě telefonicky sjednal nápravu
předseda KV Milan Hlavatý upozornil na neudržované veřejné prostranství i část soukromého
pozemku u nemovitosti manželů Bínových
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí připomínky zastupitelů a ukládá zastupitelce Marii
Ernestové napsat manželům Bínovým dopis s žádostí o zajištění nápravy
-pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 12
Zastupitelka M. Ernestová shrnula body usnesení. Starosta všem poděkoval za účast a jednání
ukončil ve 20.42 hodin.
Ve Hvozdci dne 18.7. 2013

Zapsala : Marie Ernestová

……………………………

......................................
ověřovatelé zápisu

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

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

