Zápis č. 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 9. 9. 2013
Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Petr Velich, Petra Ernestová,Květa Křivánková,
Milan Hlavatý
Omluven: Luboš Potužník- dovolená

Program:
1) Zahájení,volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Vyjádření ověřovatelů k zápisu
3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
4) Projednání smlouvy o prodeji hrobky na hrobovém místě č.3/1 a o pronájmu hrobového
místa tamtéž
5) Schválení rozhodnut MK ČR o poskytnutí účelového příspěvku na obnovu nemovité
kulturní památky- Kostel narození Panny Marie v Mrtníku ve výši 100 000,- Kč
6) Mandátní smlouva mezi obcí Hvozdec a Ing. Františkem Neradem o výkonu stavebního
dozoru –oprava schodiště kostela Narození Panny Marie Mrtník
7)Rozpočtová změna č. 6 /2013
8) Projednání mandátní smlouvy mezi obcí Hvozdec a Ing. Davidem Plíštilem na zpracování
žádosti o pořízení tepelného čerpadla pro budovu obecního úřadu
9) Projednání změny výše revolvingového úvěru na akci Zateplení budovy obecního úřadu za
podpory SFŽP
10) Informace a různé
11) Diskuse
12) Usnesení a závěr zasedání

K bodu 1
Zasedání zahájil pan Zdeněk Mottl v 19. 10 hodin . Předložil návrh programu a dále navrhl,
aby zapisovatelkou byla paní Marie Ernestová a ověřovateli Petra Ernestová a Květa
Křivánková
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 Milan Hlavatý 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 splněno, trvá pouze bod ohledně udržování prostranství
u domu manželů Bínových
U: Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání
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- Pro 6 hlasů
K bodu 4
Starosta obce Zdeněk Mott předložil smlouvu na prodej hrobky( hrobového zařízení) na
hrobovém místě 3/1 na veřejném pohřebišti v Mrtníku a na pronájem tohoto hrobového místa
mezi panem Milanem Pužíkem , bytem Praha 8, Nad Vavrouškou 20 a obcí Hvozdec
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa 3/1 a
prodeji hrobového zařízení na tomto hrobovém místě
-pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 5
Místostarostka Květa Křivánková seznámila zastupitele s rozhodnutím MK ČR o poskytnutí
příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky-Kostel Narození Panny Marie v Mrtníku,
rejstř. č. ÚKSP 3552/2-321. Jedná se o účelový finanční příspěvek ve výši
100 000,-Kč
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje rozhodnutí o poskytnutí účelového finančního
příspěvku ve výši 100 000,- Kč na obnovu schodiště Kostela narození Panny Marie
v Mrtníku a tento příspěvek přijímá
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 6
Starosta obce navrhl, aby stavební dozor na obnově schodiště Kostela Narození Panny Marie
v Mrtníku vykonával pan Ing. František Nerad a předložil návrh mandátní smlouvy mezi obcí
Hvozdec a Ing. Františkem Neradem o výkonu stavebního dozoru.
V diskusi zastupitelé Marie Ernestová a Milan Hlavatý doporučili nepřekročit částku 10 000,Kč jako odměnu stavebnímu dozoru a navrhli snížit četnost kontrol
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Mandátní smlouvu mezi obcí Hvozdec a Ing.
Františkem Neradem o výkonu stavebního dozoru s připomínkami
- ukládá starostovi dořešit s Ing. Františkem Neradem
připomínky ke smlouvě
- pro se vyslovilo 6 zastupitelů
K bodu 7
Místostarostka Květa Křivánková předložila k projednání a schválení rozpočtové opatření, a
to rozpočtovou změnu č. 6/2013 ( 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. 6/2013
-pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 8
Místostarostka Květa Křivánková seznámila zastupitele s bližšími podmínkami 50. výzvy
0PŽP a navrhla možnost pořízení tepelného čerpadla na vytápění budovy obecního úřadu. Na
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základě toho předložila Mandátní smlouvu mezi obcí Hvozdec a Ing. Davidem Plíštilem na
zpracování žádosti o pořízení tepelného čerpadla z programu 50.výzvy OPŽP
U: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pořídit tepelné čerpadlo pro vytápění budovy
obecního úřadu
Zastupitelstvo schvaluje mandátní smlouvu mezi obcí Hvozdec a Ing. Davidem
Plíštilem na zpracování žádosti o pořízení tepelného čerpadla z 50. výzvy OPŽP
pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 9
Místostarostka Květa Křivánková podala návrh na změnu výše revolvingového úvěru na
předfinancování dotace na akci zateplení budovy obecního úřadu za podpory SFŽP, a to na
1 485 000,- Kč. Poskytovatelem úvěru je KB, splatnost k datu 31.1. 2014 Dále navrhla
zplnomocnění starosty obce Zdeňka Mottla k podpisu smlouvy s KB o poskytnutí tohoto
úvěru.
U: Zastupitelstvo obce schvaluje. změnu výše revolvingového úvěru na akci Zateplení
budovy obecního úřadu na 1 485 000,- Kč
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu Zdeňka Mottla podpisem smlouvy s KB o
poskytnutí tohoto revolvingového úvěru
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 10
Starosta Zdeněk Mottl informoval zastupitelstvo o přihlášení některých zastupitelů a
pracovníků obecního úřadu na školení pořádané VISK
U: Zastupitelstvo souhlasí s účastí zastupitelů a pracovníků obecního úřadu na
příslušných školeních
Starosta obce informoval o stavu místní komunikace k domu manželů Kořínkových ve
Hvozdci a k domu manželů Ernestových v Mrtníku a navrhl provést jejich opravu vrstvou
štěrku
U: Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením opravy určených místních komunikací za
použití štěrku a ukládá starostovi navrženou opravu zajistit

K bodu 11
Zastupitelka Marie Ernestová a zastupitel Petr Velich navrhli , aby zastupitelstvo řešilo
situaci v Mrtníku u skály, kde při přívalových deštích dochází k zaplavování zahrady a sklepa
u č.p. 15 )u pana Veselého) a pozemku u dalších domků podél místní komunikace
Zastupitelka Petra Ernestová navrhla kontaktovat příslušný vodoprávní úřad a HZS Hořovice,
aby provedli kontrolu celého povodí Červeného potoka v osadě Mrtník v rámci prevence před
povodněmi
U: Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými postupy a ukládá:
a) zastupitelce Marii Ernestové zjistit vlastnické vztahy k pozemkům v lokalitě u
skály
b) b) zastupitelce Petře Ernestové požádat HZS a vodoprávní úřad Hořovice o
provedení preventivního místního šetření
s -pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
-

-

K bodu 14
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Zastupitelka M. Ernestová shrnula body usnesení. Starosta všem poděkoval za účast a jednání
ukončil ve 20.21 hodin.
Ve Hvozdci dne 9. 9. 2013 Zapsala : Marie Ernestová

……………………………

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

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

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