Zápis č. 2 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne10.3. 2014
Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Petr Velich, Petra Ernestová,Květa Křivánková,
Luboš Potužník, Milan Hlavatý
Václav Šotta

Program:
1) Zahájení,volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Vyjádření ověřovatelů k zápisu
3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
4) Projednání návrhu na rekonstrukci a odvodnění parkoviště u hřbitova v Mrtníku včetně
cenové nabídky
5) Projednání žádosti pana Martina Bíma o odkoupení pozemku p.č. 566/7 a p.č. 603/2 o
celkové výměře 39 m2
6) Ustanovení komise pro výběrové řízení na opravu cesty v Chrástce
7) Informace a různé
8) Diskuse
9)Usnesení a závěr zasedání

K bodu 1
Zasedání zahájil pan Zdeněk Mottl v 19. 09 hodin . Předložil návrh programu a dále navrhl,
aby zapisovatelkou byla paní Marie Ernestová a ověřovateli Petr Velich 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 Luboš Potužník prohlásil, že zápis i usnesení byly napsány
správně a odpovídaly průběhu veřejného zasedání
K bodu 3
Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl starosta.
Konstatoval, že přijaté usnesení bylo v ukládacích bodech splněno.
Trvají body:
- umístění pana Stanislava Škrdlanta do vhodného zařízení sociálních služeb
- řešení stavu po uzavření místní prodejny smíšeného zboží
U: Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání
- Pro 7 zastupitelů
K bodu 4
Starosta Zdeněk Mottl předložil návrh na rekonstrukci parkoviště u hřbitova v Mrtníku.
Jedná se o úpravu terénu, položení asfaltové drti a odvodňovacích žlabů.Cenovou nabídku
dodala firma AVE Hořovice včetně rozpočtu na 46 500.- Kč včetně DPH
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U: a) Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje návrh na provedení a položkový rozpočet
na stavební práce při rekonstrukci a odvodnění parkoviště u hřbitova v Mrtníku
b) Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít smlouvu o dílo s firmou AVE Hořovice
-pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 5
Starosta obce předložil žádost pana Martina Bíma o odkoupení pozemku p.č. 566/7 a p.č.
603/2 o celkové výměře 39 m2. Navrhl prodejní cenu 50,-Kč za 1 m2 vzhledem k tomu, že
pan Bím pozemek již dlouhodobě užívá a nebyl si vědom ani on, ani zastupitelstvo, že se
jedná o majetek obce.
U: a) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 566/7 a p.č. 603/2 o celkové
výměře 39 m panu Martinu Bímovi za kupní cenu 50,- Kč za 1 m2.
b) Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít smlouvu o prodeji pozemku a
vkladu do KN
-pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 6
Starosta Zdeněk Mottl předložil návrh na ustanovení komise pro výběrové řízení na opravu
místní komunikace v Chrástce. Zastupitelka Marie Ernestová navrhla pana M. Hlavatého, L.
Potužníka a Petra Velicha.
U: Zastupitelstvo obce schvaluje komisi pro výběrové řízení na opravu místní
komunikace v Chrástce ve složení Milan Hlavatý, Luboš Potužník a Petr Velich.
-pro návrh se vyslovilo 7 zastupitelů
K bodu 7
a) Zastupitel Milan Hlavatý vznesl připomínku ke stavu vzrostlých lip na pozemku p.č.
459/1 v Mrtníku. Upozornil, že jsou proschlé a bez patřičné údržby, jejich větve se
lámou a omezují provoz na místní komunikaci kolem rodinného domku ve vlastnictví
rodiny Voříškových. Navrhl vyzvat majitele a požádat ho o provedení odborného
dendrologického ošetření a prořezání stromů
U: Zastupitelstvo obce ukládá Marii Ernestové napsat dopis majiteli stromořadí na
p.č. 459/1 v Mrtníku a požádat ho o provedení odborného dendrologického ošetření
a prořezání stromů
b) Starosta obce informoval o řešení situace vzniklé kolem zvýšeného odběru pitné vody
Prádelnou Hvozdec a o napsání dopisu firmě VaK Beroun o zajetí stanoviska řešení
tohoto problému
U: Zastupitelstvo obce bere obsah dopisu na vědomí a ukládá starostovi pozvat
na příští veřejné zasedání (patrně 28.3.2014) zástupce firmy Prádelna Hvozdec a
firmy VaK Beroun
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 8
a) Místostarostka Květa Křivánková přednesla návrh na revitalizaci veřejného
prostranství – plácku u Břížďalů
b) Zastupitelka Marie Ernestová tlumočila návrh Společenského klubu Hvozdec
na úpravu dvorku , který je v létě využíván jako letní posezení. Rovněž tlumočila i návrh
některých členů Společenského klubu na umístění 2-3 drobných herních prvků na tomto
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dvorku pro děti (pískoviště, hrací domek, pružinové houpadlo apod.) Uvedla, že členové
nabízejí provedení úprav svépomocí, pokud obec zajistí dodávku materiálu
-starosta a místostarostka uvedli, že pořízení herních prvků nebude možné z důvodu
omezených finančních možností obecního rozpočtu a garance bezpečnosti dětí
c) Václav Šota – upozornil na nedobrý stav místní komunikace v lokalitě u bývalé
drůbežárny. Chybí zde odvodnění i kanalizace na odvod povrchové vody, u Zivčáků
není ani veřejné osvětlení
U: a) Zastupitelstvo souhlasí se záměrem revitalizovat veřejné prostranství u Břížďalů
a pověřuje starostku jednat o návrhu s panem J. Srpem
b) Zastupitelstvo obce bere na vědomí připomínky Společenského klubu Hvozdec a
ukládá Z. Mottlovi a L. Potužníkovi provést na dvorku SK místní šetření za účasti
předsedy SK pana Davida Kindla
c) Zastupitelstvo bere na vědomí připomínky pana Šoty a ukládá si perspektivně řešit
odvodnění a stav místní komunikace v lokalitě U drůbežárny
– pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 9
Zastupitelka Marie Ernestova shrnula usnesení.z jednání zastupitelstva. Starosta obce Zdeněk
Mottl ukončil zasedání ve 20:22hodin

Ve Hvozdci dne 16.3. 2014

Zapsala : Marie Ernestová

……………………………

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

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

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