Zápis č. 9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 11 .11. 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) Rozpočtová změna č. 8/2013
5)Rozpočtová změna č. 9/2013 a rozpočtová změna
6) Projednání návrhů na stavební akce v roce 2014
7) Projednání návrhů na podání žádostí o dotace poskytované z rozpočtu Středočeského kraje
v roce2014
8) Objednávka aktualizace energetického auditu na objekt OÚ
9) Návrh na provedení skartace dle přiloženého seznamu
10) Informace a různé
11) Diskuse
12) Usnesení a závěr zasedání

K bodu 1
Zasedání zahájil pan Zdeněk Mottl v 18. 09 hodin . Předložil návrh programu a dále navrhl,
aby zapisovatelkou byla paní Marie Ernestová a ověřovateli 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 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 v jednotlivých bodech splněno
U: Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání
- Pro 6 hlasů
K bodu 4
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Místostarostka Květa Křivánková předložila k projednání a schválení rozpočtové opatření, a
to rozpočtovou změnu č. 8/2013 ( 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. 8/2013
-pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 5
Místostarostka Květa Křivánková předložila k projednání a schválení rozpočtové opatření, a
to rozpočtovou změnu č. 9/2013 ( 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. 9/2013
-pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 6
Starosta obce Zdeněk Mottl přednesl návrh na stavební akce – opravy a rekonstrukce v obci
v roce 2014:
1. Restaurování schodiště u kostela Narození Panny Marie v Mrtníku (opravou
v roce 2013 došlo pouze ke stavební opravě, nikoli k restaurování)
2. Oprava a zpevnění položením asfaltoživičného povrchu místní komunikace
v Chrástce
3. Oprava a vyčištění studny Kamenka
4. Instalace vývěsní úřední desky u autobusové čekárny
5. Oprava zídky u kapličky
6. Dostavba plotu u obecního skladiště a úprava plácku u Břížďalů
7. Výměna střechy na budově OÚ
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec souhlasí s provedením vyjmenovaných stavebních akcí
v roce 2014
-

pro se vyslovilo 6 zastupitelů

K bodu 7
Starosta Zdeněk Mottl a zastupitelka Marie Ernestová informovali o vyhlášení výzvy na
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2014. Žádosti o dotace lze podávat
v termínu od 4.11. do 20.12. 2013. Starosta navrhl zpracovat a podat žádosti na tyto akce:
1. Restaurování schodiště u kostela Narození Panny Marie v Mrtníku
2. Oprava a zpevnění položením asfaltoživičného povrchu místní komunikace
v Chrástce
3. Vybavení zásahové jednotky SDH – výstroj a technika
U: Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování žádostí o poskytnutí účelových dotací na
výše uvedené akce
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U: Zastupitelstvo ukládá zastupitelce Marii Ernestové a místostarostce Květě
Křivánkové zpracovat žádosti a připravit je k podání do příštího veřejného zasedání (do
6.12.2013)
U: Zastupitelstvo obce schvaluje oslovení firem Strabag.a.s., ZKP Kladno s.r.o. , Silnice
Chmelíř s.r.o. a Froněk –společnost s.r. o. s žádostí o zaslání cenové nabídky na
zhotovení díla „Oprava místní komunikace v Chrástce“
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 8
Místostarostka Květa Křivánková navrhla, aby obec podala objednávku na aktualizaci
tepelného auditu na objekt budovy OÚ (po jeho zateplení)u firmy Dektprojekt do 29.11. 2013
z důvodu zpracování rozpočtu plánované výměny tepelného zdroje a otopné soustavy v
budově. Dále navrhla, aby byla podána objednávka na pořízení projektové dokumentace na
výměnu tepelného zdroje a otopné soustavy objektu OÚ včetně položkového rozpočtu a
výkazu výměr pro zhotovitele za účelem podání žádosti o dotaci z OPŽP.
U: Zastupitelstvo obce schvaluje podání objednávky na aktualizaci tepelného auditu
budovy OÚ
-pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
U: Zastupitelstvo obce schvaluje objednávku na projektovou dokumentaci otopné
soustavy objektu OÚ , včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr pro zhotovitele
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 9
Místostarostka Květa Křivánková podala návrh na provedení skartace vyřazených
dokumentů obce dle přiloženého seznamu. ( Příloha č.3)
U: Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením skartace vyřazených dokumentů obce dle
přiloženého seznamu
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 10
a) Starosta Zdeněk Mottl informoval o konání turnaje v mariáši „O pohár starosty obce“
ve Společenském klubu Hvozdec. Požádal o zakoupení pohárů jako cen pro nejlepší
hráče v ceně do cca 500,-Kč,U: Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení pohárů pro turnaj v mariáši v ceně.cca
500,- Kč,- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
b) Starosta obce informoval o žádosti p. Plecitého a paní Soukupové o zřízení vodovodní
přípojky. Navrhl, aby zastupitelstvo vyslovilo souhlas se zřízením přípojky, ale ne za
podmínky věcného břemena na veřejném prostranství v majetku obce
U: Zastupitelstvo souhlasí se zřízením vodovodní přípojky, ale ne za podmínky
věcného břemena na veřejném prostranství v majetku obce
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 11
Zastupitelka Marie Ernestová informovala o přípravě kulturní akce – rozsvícení
vánočního stromu a vystoupení kapely Macechy s pásmem vánočních koled v neděli dne
8.12. 2013 od 16.00 hodin
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K bodu 12
Zastupitelka M. Ernestová shrnula body usnesení. Starosta všem poděkoval za účast a jednání
ukončil ve 20.21 hodin.
Ve Hvozdci dne 19. 11. 2013 Zapsala : Marie Ernestová

……………………………

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

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

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