Zápis č. 8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 30. 9. 2013
Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Petr Velich, Petra Ernestová,Květa Křivánková,
Milan Hlavatý
Omluven: 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 přijetí dotace ze SFŽP ČR na opravu budovy OÚ
5)Rozpočtová změna č. 7/2013
6) Projednání mandátní smlouvy mezi obcí Hvozdec a Ing. Davidem Plíštilem na zpracování
žádosti o pořízení tepelného čerpadla pro budovu obecního úřadu, její doplnění a upřesnění
podmínek pro podání žádosti
7) Informace a různé
8) Diskuse
9) Usnesení a závěr zasedání

K bodu 1
Zasedání zahájil pan Zdeněk Mottl v 19. 11 hodin . Předložil návrh programu a dále navrhl,
aby zapisovatelkou byla paní Marie Ernestová a ověřovateli 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 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 splněno, trvá bod dořešit odtok povrchové vody při
přívalových deštích v lokalitě U skály v Mrtníku - uloženo zastupitelce M. Eernestové
U: Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání
- Pro 6 hlasů
K bodu 4
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil Smlouvu č. 13155043 o poskytnutí dotace ze SFŽP
ČR v rámci OP ŽP ve výši 78 433,- Kč
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Smlouvu č. . 13155043 o poskytnutí dotace ze
SFŽP ČR v rámci OP ŽP ve výši 78 433,- Kč a dotaci přijímá
1

-pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 5
Místostarostka Květa Křivánková předložila k projednání a schválení rozpočtové opatření, a
to rozpočtovou změnu č. 7/2013 ( 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. 7/2013
-pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 6
Starosta obce Zdeněk Mottl vzhledem k novým informacím k 50. výzvě OPŽP , která nabízí
obci možnost pořízení tepelného čerpadla na vytápění budovy obecního úřadu., navrhl
projednat doplnění Mandátní smlouvy mezi obcí Hvozdec a Ing. Davidem Plíštilem na
zpracování žádosti o pořízení tepelného čerpadla z programu 50.výzvy OPŽP . Dále navrhl,
aby zastupitelstvo pověřilo pana Plíštila podáním zpracované žádosti a přípravou výběrového
řízení na dodavatele. Připomněl, že je nutno za tímto účelem znovu provést tepelný audit
budovy po jejím zateplení.
Zastupitel Milan Hlavatý se zeptal, zda je možné do výběrového řízení oslovit pouze firmy
navržené panem Plíštilem či je možné provést vlastní výběr . Navrhl, aby zastupitelstvo
provedlo vlastní výběrové řízení
Starosta proto navrhl, že pokud není nutná příprava výběrového řízení panem Ing. Plíštilem,
provede výběr dodavatele zastupitelstvo samo.
U: Zastupitelstvo obce schvaluje provedení tepelného auditu budovy OÚ pro účely
podání žádosti na pořízení tepelného čerpadla
Zastupitelstvo schvaluje mandátní smlouvu mezi obcí Hvozdec a Ing. Davidem Plíštilem
na zpracování a podání žádosti o pořízení tepelného čerpadla z 50. výzvy OPŽP
-pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
Zastupitelstvo obce ukládá místostarostce prověřit možnost oslovení firem do
výběrového řízení dle vlastního výběru zastupitelstva, zjistit, zda je nutné, aby výběrové
řízení provedl Ing. Plíštil a projednat toto s Ing. Plíštilem
- pro se vyslovilo 6 zastupitelů
K bodu 7
Starosta Zdeněk Mottl informoval o přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
ve dnech 25. a 26. 10. 2013
K bodu 8
Zastupitelka Marie Ernestová se zeptala na průběh oprav místních komunikací. Starosta
Zdeněk Mottl odpověděl, že je to zadané firmě pana Jana Vlacha, Hvozdec.
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K bodu 9
Zastupitelka M. Ernestová shrnula body usnesení. Starosta všem poděkoval za účast a jednání
ukončil ve 20.01 hodin.
Ve Hvozdci dne 30. 9. 2013 Zapsala : Marie Ernestová
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...................................
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