Zápis č. 3 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 26.3. 2014
Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Petr Velich, Petra Ernestová, Květa Křivánková,
Luboš Potužník, Milan Hlavatý
23 občanů dle prezenční listiny

Program:
1) Zahájení,volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Vyjádření ověřovatelů k zápisu
3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
4) Projednání účetní závěrky za rok 2013
5) Rozpočtová změna č.1
6) Projednání kupní smlouvy na prodej obecních pozemků p.č. 566/7 a 603 o celkové výměře
39m2 mezi obcí Hvozdec jako prodávajícím a Kateřinou a Martinem Bímovými jako
kupujícími
7) Projednání problematiky spotřeby pitné vody s firmou VaK Beroun a Prádelna (Acron)
Hvozdec a návrh řešení situace v budoucnu
8) Projednání situace v zásobování občanů Hvozdce základními potravinami
9) Záměr na vypracování územní studie zóny Z1
10) Projednání smlouvy o dílo s firmou AVE CZ na provedení rekonstrukce a odvodnění
parkoviště u hřbitova v Mrtníku
11) Projednání uzavření smlouvy mezi obcí Hvozdec a firmou ČEZ Distribuce a.s. na
umístění zrcadla na sloupu ve výlučném vlastnictví ČEZ
12) Projednání vstupu obce do MAS Brdy
13) Informace a různé
14) Diskuse
15) Usnesení a závěr zasedání

K bodu 1
Zasedání zahájil pan Zdeněk Mottl v 18. 10 hodin . Předložil návrh programu a dále navrhl,
aby zapisovatelkou byla paní Marie Ernestová a ověřovateli Milan Hlavatý a Květa
Křivánková
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 Petra Ernestová prohlásila, 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:
- řešení připomínky pana Šoty - umístění veřejného osvětlení k Zivčákům
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U: Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání
- Pro 7 zastupitelů
K bodu 4
Místostarostka Květa Křivánková předložila účetní závěrku hospodaření obce Hvozdec za
rok 2013 včetně výkazu zisku a ztrát (Příloha č.1)
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje účetní závěrku za rok 2013
-pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 5
Místostarostka Květa Křivánková předložila návrh rozpočtového opatření, a to rozpočtovou
změnu č. 1 ( Příloha č. 2).Tímto rozpočtovým opatřením dojde, v souladu s ustanovením
§16zákona 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k přesunu
rozpočtových prostředků, aniž by se změnil celkový objem rozpočtu
Tímto
U: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2014
-pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 6
Zastupitelka Marie Ernestová předložila kupní smlouvu na prodej obecních pozemků
p.č. 566/7 a 603 o celkové výměře 39m2 mezi obcí Hvozdec jako prodávajícím a Kateřinou a
Martinem Bímovými jako kupujícími. Jedná se o pozemky zapsané na LV 10001 KÚ
Hvozdec. Navrhovaná cena je 50,-Kč za 1m2, celková cena 1950,-Kč.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje kupní smlouvu na prodej obecních pozemků
p.č. 566/7 a 603 o celkové výměře 39m2 mezi obcí Hvozdec jako prodávajícím a
Kateřinou a Martinem Bímovými jako kupujícími. v celkové ceně 1 950,- Kč
-pro návrh se vyslovilo 7 zastupitelů
K bodu 7
Na základě připomínek občanů rozhodlo zastupitelstvo na minulém veřejném zasedání
k řešení problematiky zásobování obce pitnou vodou firmu Prádelna Hvozdec (Acron) jako
největšího odběratele a firmu VaK Beroun jako dodavatele. Firma Vak se omluvila a poslala
informativní dopis o nárůstu odběru pitné vody v obci, kdy zdroj veřejného vodovodu je
využit na 97 %. Firma nabídla další jednání se zastupiteli.
Za firmu Prádelna Hvozdec se dostavila paní Jirsová a paní Schwarzová. Informovaly o
opatřeních, která firma provádí pro snížení odběru vody z vodovodu VaK .Provedla
hydrologický průzkum a nyní provádí vlastní vrt, aby získala náhradní či přídatný zdroj vody
potřebné pro svou podnikatelskou činnost.
Na to reagoval z řad občanů pan Tomáš Kros – navrhl namontování omezovače. Starosta
navrhl využívání stávající obecní studny, nyní nevyužívané k zásobování občanů vodou.
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí dopis firmy VaK včetně omluvy
Zastupitelstvo obce souhlasí s odběrem vody Prádelnou Hvozdec z obecní studny
nad parcelou pana Mračka za předem stanovenou úplatu
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Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostce vyvolat jednání s firmou Vak
o problematice zásobování obce pitnou vodou včetně varianty propojení stávajícího
vodovodu s neřežínskou větví

- pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů, 2 se zdrželi hlasování
K bodu 8
Starosta rekapituloval situaci vzniklou v obci v oblasti zásobování základními potravinami po
uzavření jediného obchodu majitelem panem Radovanem Šplíchalem, který požádal stavební
odbor Mě Ú Hořovice o změnu užívání objektu prodejny z občanské vybavenosti na objekt
bydlení. Zastupitelstvo obce s tím nesouhlasí, ale nemá kompetence to změnit. Pan Šplýchal
neměl zájem objekt pronajmout jako obchod, ač starosta zajistil zájemce. Proto starosta
zajistil od 27.3. 2014 obslužnost pojízdnou prodejnou 1x týdně a čerstvé pečivou zajišťují
bratři Hůrkovi formou sousedské výpomoci. Tato situace je však pouze krátkodobým
řešením, je třeba zvážit i další možnosti, např. umístění prodejního stánku na pozemku obce,
neboť obec nemá vhodné objekty vhodné k využití jako obchod.
U:Zastupitelstvo obce s plnou vážností bere na vědomí informaci o krizové situaci
v zásobování občanů potravinami
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a zastupitelce Marii Ernestové připravit anketu
k nalezení optimálního řešení v zásobování občanů základními potravinami
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 9
Starosta informoval , že na základě koncepce územního plánu majitel pozemku v lokalitě
Pod Malašovkou , která je vedená v ÚP jako území Z1, plánuje zástavbu 3 parcel. Před
zahájením stavby je nutné nechat zpracovat územní studii odborem výstavby MěÚ Hořovice.
U: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce na pořízení územní studie zóny Z1 dle
schváleného ÚP obce Hvozdec
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostce požádat odbor výstavby MěÚ
Hořovice o zpracování územní studie dle schváleného ÚP obce Hvozdec
K bodu 10
Zastupitelka Marie Ernestová přednesla znění smlouvy o dílo s firmou AVE CZ na provedení
rekonstrukce a odvodnění parkoviště u hřbitova v Mrtníku
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje smlouvu o dílo s firmou AVE CZ na
provedení rekonstrukce a odvodnění parkoviště u hřbitova v Mrtníku
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů

K bodu 11
Zastupitelka Petra Ernestová přednesla návrh smlouvy mezi obcí Hvozdec a firmou ČEZ
Distribuce a.s. na umístění zrcadla na sloupu ve výlučném vlastnictví ČEZ
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U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje smlouvu mezi obcí Hvozdec a firmou ČEZ
Distribuce a.s. na umístění zrcadla na sloupu ve výlučném vlastnictví ČEZ
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 12
Hosté pan Mudra a pan Hála informovali zastupitelstvo obce o probíhajícím ustavení
MAS Brdy . Jedná se o neziskovou organizaci , do které vstupují obce , podnikatelé a
neziskové organizace za účelem koordinace rozvoje regionu a čerpání dotací z EU
prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR v horizontu let 2014-2020.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec souhlasí se začleněním obce Hvozdec do MAS Brdy
jako obec s možností rozhodování včetně poskytnutí území
-pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 13
- zastupitelka Petra Ernestová přednesla informaci o sběru nebezpečného a
velkoobjemového odpadu
- zastupitelka Marie Ernestová seznámila přítomné s odpovědí firmy ČEZ
Distribuce a.s. ohledně převedení trafostanice a řešení vedení NN a VN nad
Územím Z1
- Zastupitelka Marie Ernestová seznámila přítomné s dopisem o zkoušce těsnosti
odpadní jímky ve firmě Prádelna Hvozdec , který vylučuje možnost úniku
kontaminovaných vod do vodoteče a následně rybníka Krejcárek
K bodu 14
Pan Kros
- upozornil na hlasitou hudbu v letních táborech v Mrtníku
- zeptal se, proč má firma Acron v obci tak velký vliv
- upozornil na nešvar parkování automobilů na veřejném prostranství ve
vlastnictví obce na místních komunikacích
Zastupitelka M. Ernestová – poděkovala panu M. Divišovi za prořezání křovin a
porostu kolem studánky Kamenka, pozvala občany na Jarní bál Klubu žen, panu
Krosovi odpověděla, že jeho připomínkou k užívání veřejného prostranství se
zastupitelstvo bude zabývat a stanovisko zastupitelstva bude zveřejněno ve Zpravodaji
č.2 na konci měsíce dubna
Starosta obce – vyzval přítomné členy SDH Hvozdec, aby se podíleli na rekultivaci
veřejného prostranství u Břížďalů
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí připomínky a náměty z diskuse občanů
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Bod 14
Zastupitelka Marie Ernestova shrnula usnesení.z jednání zastupitelstva. Starosta obce Zdeněk
Mottl ukončil zasedání ve 21.06 hodin

Zapsala : Marie Ernestová

Ve Hvozdci dne 3.4. 2014

……………………………

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

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

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