Zápis č. 3 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 18.12. 2014
Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, ,Petra Ernestová, Květa Křivánková,
Dana Vyštejnová, , Petr Velich, Milan Hlavatý

Program:
1) Zahájení,volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Vyjádření ověřovatelů k zápisu
3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
4) Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Hvozdec a městem Hořovice o zabezpečení provedení
zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,adres a nemovitostí
5) Zplnomocnění starosty k zastupování obce Hvozdec na valné hromadě VaK
6) Projednání a schválení výsledků výběrového řízení na zakázku „ Pořízení tepelného čerpadla a
nové otopné soustavy ve Hvozdci“
7) Veřejnosprávní smlouva mezi obcí Hvozdec a městem Hořovice o výkonu přenesené
působnosti na úseku agendy přestupků dle zákona 200/1990 Sb. , o přestupcích
8) Informace a různé
9) Diskuse
10) Závěr zasedání
K bodu 1
Zasedání zahájil pan Zdeněk Mottl v 19.03 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 7 zastupitelů a zasedání je
usnášeníschopné
- pro návrhy hlasovalo 7 zastupitelů

K bodu 2
Za ověřovatele minulého zápisu Dana Vyštejnová prohlásila, že zápis i usnesení byly napsány
správně a odpovídaly průběhu veřejného zasedání
K bodu 3
Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl starosta a konstatoval, že všechny body byly
splněny.
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedán
- Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 4
Místostarostka Květa Křivánková předložila ke schválení Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí
Hvozdec a městem Hořovice o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému
územní identifikace,adres a nemovitostí
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Hvozdec a městem
Hořovice o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace,adres a nemovitostí
-Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
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K bodu 5
Místostarostka Květa Křivánková předložila návrh na zplnomocnění starosty obce Zdeňka Mottla
k zastupování obce na Valné hromadě společnosti VaK Beroun dne 21.1. 2015
U: Zastupitelstvo obce uděluje plnou moc starostovi panu Zdeňku Mottlovi k zastupování
obce na Valné hromadě společnosti VaK Beroun dne 21.1. 2015
- Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 6
Předsedkyně Komise pro veřejné zakázky a stavební činnost paní Dana Vyštejnová projednala a
předložila k projednání a ke schválení výsledky výběrového řízení na zakázku „ Pořízení
tepelného čerpadla a nové otopné soustavy ve Hvozdci“, ze dne 17.12. 2014. Hodnotící komise
navrhla přidělení zakázky firmě TEZA spol. s r.o., Hořovice, Jungmannova 156, 268 01 Hořovice
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec souhlasí s výsledky výběrového řízení na zakázku „ Pořízení
tepelného čerpadla a nové otopné soustavy ve Hvozdci“
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje přidělení zakázky „ Pořízení tepelného čerpadla
a nové otopné soustavy ve Hvozdci“, firmě TEZA spol. s r.o., Hořovice, Jungmannova 156,
268 01 Hořovice
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 7
Místostarostka Květa Křivánková předložila k projednání a schválení Veřejnosprávní smlouvu
mezi obcí Hvozdec a městem Hořovice o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy
přestupků dle zákona 200/1990 Sb. , o přestupcích
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Veřejnosprávní smlouvu mezi obcí Hvozdec a městem
Hořovice o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků dle zákona 200/1990 Sb. , o
přestupcích
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 8
Starosta obce informoval o dopise od firmy VaK , jímž oznamuje zvýšení ceny za dodávku pitné
vody od 1.1. 2015 na 52,21 Kč za 1m3
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zvýšení ceny za dodávku pitné vody od 1.1. 2015 na 52,21
Kč za 1m3

K bodu 9
Milan Hlavatý – zeptal se, zda je v ceně zakázky zahrnuto i začištění otvorů vzniklých stavební
činností
Zastupitelky Marie Ernestová a Petra Ernestová provedly krátké zhodnocení kulturní akce
Adventní setkání s koledami u stromečku . Ocenily kvalitní hudební produkci skupiny Macechy a
opravdu velký zájem a účast občanů . Konstatovaly, že akce byla řádně vyúčtovány a předloženy
všechny doklady.
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K bodu 10
Zastupitelka Marie Ernestova shrnula usnesení z jednání zastupitelstva. Starosta obce Zdeněk
Mottl ukončil zasedání ve 20.16hodin
Zapsala : Marie Ernestová

Ve Hvozdci dne 18.12. 2014

……………………………

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

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

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