Zápis č. 1 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 3.2. 2014
Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Petr Velich, Petra Ernestová,Květa Křivánková,
Luboš Potužník, Milan Hlavatý
Václav Mraček

Program:
1) Zahájení,volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Vyjádření ověřovatelů k zápisu
3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
4) Projednání projektu a položkového rozpočtu na stavební práce, dodávky a služby pro
vytápění OU tepelným čerpadlem
5) Projednání záměru na prodej obecních pozemků p.č. 566/7 a 603/2
6) Projednání návrhu na změnu užívání obecních pozemků p.č. 101/6, o výměře 120m2, p.č.
47/5 o výměře 406 m2 a p.č.46/7 o výměře 36m2 , v lokalitě Chrástka, v současné době
využívané jako zahrada
7) Projednání návrhu dodatku k Obecně závazné vyhlášce č. 9/12 o místním poplatku za
provoz systému , shromažďování , sběru, přepravy , třídění , využívání a odstraňování
komunálních odpadů
8) Projednání Dohod o provedení práce na rok 2014
9) Projednání inventury majetku obce k 31.12. 2013
10) Projednání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovního místa v rámci veřejněprospěšných prací
11) Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku obce
12) Projednání návrhu na narovnání zápisu vl. práva k budově technické vybavenosti na
p.č. 122 - trafostanice
13) Informace a různé
14) Diskuse
15)Usnesení a závěr zasedání

K bodu 1
Zasedání zahájil pan Zdeněk Mottl v 18. 12 hodin . Předložil návrh programu a dále navrhl,
aby zapisovatelkou byla paní Marie Ernestová a ověřovateli Luboš potužník 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 7 zastupitelů a zasedání je
usnášeníschopné
- pro návrhy hlasovalo 7 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 minulého zasedání provedl starosta.
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Konstatoval, že přijaté usnesení bylo v ukládacích bodech splněno. Byly provedeny práce na
proklestění porostu kolem studny Kamenka a byla zadána studie na renovaci parkoviště u
hřbitova v Mrtníku.
U: Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání
- Pro 7 zastupitelů
K bodu 4
Starosta Zdeněk Mottl předložil projekt a položkový rozpočet na stavební práce, dodávku a
služby pro realizaci akce Vytápění OU tepelným čerpadlem. Celkové náklady činí 1 174 000,Kč včetně DPH
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje projekt a položkový rozpočet na stavební
práce, dodávku a služby pro realizaci akce Vytápění OU tepelným čerpadlem
-pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů

K bodu 5
Starosta obce Zdeněk Mottl navrhl zveřejnit záměr na prodej obecních pozemků p.č. 566/7 o
výměře 31 m2 a p.č. 603/2 o výměře 8m2. Tyto pozemky jsou již několik let v užívání
manželů Bímových.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje záměr prodeje obecních pozemků p.č. 566/7 a
603/2
-pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 6
Starosta Zdeněk Mottl předložil návrh na změnu užívání obecních pozemků p.č. 101/6, o
výměře 120m2, p.č. 47/5 o výměře 406 m2 a p.č.46/7 o výměře 36m2 , v lokalitě Chrástka.
Uvedené pozemky jsou v Katastru nemovitostí vedené jako zahrada, ale fakticky jsou užívány
jako místní komunikace a je nutné uvést obě skutečnosti do souladu.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje podání žádosti o změnu užívání obecních
pozemků p.č. 101/6, o výměře 120m2, p.č. 47/5 o výměře 406 m2 a p.č.46/7 o výměře
36m2 v lokalitě Chrástka, z kategorie zahrada na kategorii ostatní komunikace
-pro návrh se vyslovilo 7 zastupitelů
K bodu 7
Místostarostka Květa Křivánková předložila návrh Dodatku k Obecně závazné vyhlášce
č. 9/12 o místním poplatku za provoz systému , shromažďování , sběru, přepravy , třídění ,
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2014. Zároveň seznámila zastupitele
s kalkulací výše poplatku za tuto službu a s náklady obce na odpadové hospodářství. Navrhla
zachovat výši poplatku 600,- Kč na osobu v trvale obydlených objektech a 600,- Kč
na 1 rekreační objekt.
U: zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Dodatek k Obecně závazné vyhlášce č. 9/12
o místním poplatku za provoz systému , shromažďování , sběru, přepravy , třídění ,
využívání a odstraňování komunálních odpadů , kterým stanoví výši poplatku pro rok
2014 na 600,- Kč
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 8
Místostarostka Květa Křivánková předložila návrh na uzavření dohod o provedení práce
v roce 2014 za účelem zajištění administrativních činností a prací souvisejících se správou
majetku obce a odpadovým hospodářstvím.(Příloha č. 1)
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U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje uzavření dohod o provedení práce v roce 2014
dle návrhu místostarostky
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů

K bodu 9
Místostarostka Květa Křivánková předložila zprávu inventarizační komise o provedené
inventarizaci majetku obce k 31.12. 2013. včetně inventurního soupisu. Majetek obce činí
11 693 000,- Kč. (Příloha č. 2)
U: Obec Hvozdec bere na vědomí zprávu inventarizační komise
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 10
Starosta Zdeněk Mottl předložil návrh žádosti regionálnímu pracovišti MPSV o příspěvek
na vytvoření 1 pracovního místa v rámci veřejně-prospěšných prací v obci Hvozdec
U: Obec Hvozdec schvaluje podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovního místa
v rámci veřejně-prospěšných prací
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 11
Starosta Zdeněk Mottl předložil návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku obce
mezi obcí Hvozdec a firmou ČEZ Distribuce a.s. , Děčín č. IE-12-6000 933/001,
IV-2- 6002889/001 Hvozdec
U: Obec Hvozdec schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku obce mezi
obcí Hvozdec a firmou ČEZ Distribuce a.s. , Děčín č. IE-12-6000 933/001,
IV-2- 6002889/001 Hvozdec
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů

K bodu 12
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil návrh na narovnání zápisu vl. práva k budově technické
vybavenosti na p.č. 122 - trafostanice , který mu byl zaslán právničkou firmy ČEZ
Distribuce a.s. Děčín. Firma požaduje , aby obec uznala její vlastnictví k budově trafostanice
na p.č. 122 , ačkoli je na LV č. 10001-obec Hvozdec. Firma se domnívá, že zápis v KN je
chybný a firma budovu získala jako nástupnická organizace od Středočeské energetické a.s. ,
která ji zprivatizovala v roce 1993.
Zastupitelé Hlavatý, Potužník a Velich vyslovili pochybnosti nad správností tohoto kroku a
varovali před přílišnou vstřícností vůči firmě ČEZ, která neplní své sliby vůči obci ohledně
odstranění nadzemního vedení VN z pozemků v obci , v územním plánu určených
k zástavbě.Zastupitel Potužník navrhl zaslat firmě ČEZ dopis s žádostí o vysvětlení a
připomenutí jejich slibů ohledně vyřešení vedení VN.
U: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s návrhem na narovnání zápisu vl. práva k budově
technické vybavenosti na
p.č. 122 - trafostanice a ukládá zastupitelce M. Ernestové
vstoupit ohledně celé problematiky trafostanice na p.č. 122 a vedení VN k této stanici
v písemnou komunikaci
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů, 1 se zdržel
K bodu 13
a) starosta informoval o vyhodnocení prověrky vodoprávního úřadu ve firmě
Prádelna Acron ohledně likvidace odpadních vod
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b) zastupitelka Petra Ernestová informovala o záporném stanovisku DD Zátor
Hostomice k dotazu na možnost umístění do péče opatrovance obce pana
Stanislava Škrdlanta
c) starosta předložil žádosti o finanční příspěvek na činnost od STP Hořovice, Svazu
neslyšících Hořovice a ČSOP Rokycany a navrhl vzhledem k nízkému rozpočtu
obce pro rok 2014 nevyhovět
d) – pro návrh starosty hlasovalo 6 zastupitelů (K. Křivánková odešla plnit studijní
povinnosti)
K bodu 14
a) Zastupitelka M. Ernestová a starosta obce upozornili na nutnost řešit situaci
vzniklou pro občany uzavřením prodejny pana Šplýchala
b) Zastupitelka m. Ernestová navrhla uspořádat v srpnu opět akci Loučení
s prázdninami a navrhla do její přípravy zapojit všechny společenské subjekty
v obci. Zeptala se na možnost získání finanční podpory od obce na tuto akci,
navrhla ji rozšířit pro všechny generace a slíbila projednat její uspořádání
s panem Robertem Horákem, který akci v minulých letech garantoval.
c) Starosta navrhl oslovit též možné sponzory
d) Starosta a zastupitelka P. Ernestová seznámili zastupitele s iniciativou paní L.
Kramárikové provádět v hasičovně masérské služby, konkrétní podmínky budou
projednány 6.2. 2014

K bodu 15
Zastupitelka Marie Ernestova shrnula usnesení.z jednání zastupitelstva. Starosta obce Zdeněk
Mottl ukončil zasedání ve 20:12 hodin

Zapsala: Marie Ernestová

Ve Hvozdci dne 6.2. 2014

……………………………

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

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

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