Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne30.4. 2014
Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Petr Velich, Petra Ernestová, Květa Křivánková,
Luboš Potužník, Milan Hlav

Program:
1) Zahájení,volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Vyjádření ověřovatelů k zápisu
3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
4) Projednání dodatku č.1ke smlouvě o díle MO1/2013 k úpravě územního plánu obce
5) Projednání rozšíření zásobníku LPG na pozemku p.č. 639 firmy Acron- Prádelna Hvozdec
6) Projednání nové smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů
7) Žádost o přehodnocení stanoviska k narovnání vlastnictví k trafostanici BE 3884 Hvozdec
a nadzemní přípojky VN k této stanici
8) Projednání zadání územní studie lokality Z1
9) Schválení žádosti o poskytnutí dotace ze SFŽP ČR na pořízení tepelného čerpadla pro
budovu OÚ Hvozdec
10) Informace a různé
11) Diskuse
12) Usnesení a závěr zasedání

K bodu 1
Zasedání zahájil pan Zdeněk Mottl v 19. 07 hodin . Předložil návrh programu a dále navrhl,
aby zapisovatelkou byla paní Marie Ernestová a ověřovateli Petra Ernestová a Luboš
Potužník
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 Květa Křivánková 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:
- Uspořádání společné schůzky se zástupci firmy VaK Beroun, zodpovídá
místostarostka, termín do 30.5.. 2014
U: Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání
Zastupitelstvo ukládá místostarostce sjednat společnou schůzku se zástupci firmy VaK
Beroun do 30.5. 2014
- Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
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K bodu 4
Starosta Zdeněk Mottl předložil návrh dodatku č.1ke smlouvě o díle MO1/2013 k úpravě
územního plánu obce. Celková cena dodatku bude 21 000,- a úprava ÚP bude vyhotovena do
14 dnů po podpisu dodatku
U: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1ke smlouvě o díle MO1/2013 k úpravě
územního plánu obce dle stanovených podmínek
-pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 5
Starosta Zdeněk Mottl předložil návrh firmy Acron – Prádelna Hvozdec na rozšíření
zásobníku LPG na pozemku p.č. 639 firmy Acron- Prádelna Hvozdec
U: zastupitelstvo obce Hvozdec souhlasí s rozšířením zásobníku – úložiště LPG na
pozemku p.č. 639 firmy Acron- Prádelna Hvozdec
-pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 6
Starosta obce předložil znění nové smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadu
z obalů v rámci systému EKO-KOM. Nová verze smlouvy byla doplněna o náležitosti nového
občanského zákoníku.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje novou smlouvu o zajištění zpětného odběru a
využití odpadu z obalů včetně Dodatku č. 1 k této smlouvě
-pro návrh se vyslovilo 7 zastupitelů
K bodu 7
Na základě připomínek zastupitelstva k převedení trafostanice BE 3484Hvozdec –Obec do
vlastnictví firmy ČEZ DISTRIBUCE,a.s. se firma obrátila na zastupitelstvo s žádostí o
přehodnocení stanoviska vyjádřeného v zápise č. 1/2014, bod 14. Firma rovněž vysvětlila
svůj záměr na řešení přípojky VN k této trafostanici.Ujišťuje, že možnost zrušení nebo
přeložení do země trvá.
U: Zastupitelstvo obce souhlasí s narovnáním zápisu vlastnického práva k budově
stávající trafostanice BE 3484 Hvozdec-Obec s tím,že trvá na zrušení nadzemního
vedení VN a jeho přeložení do země v souladu s ÚP obce a územní studií Z1
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
Zastupitelstvo obce ukládá zastupitelce M. Ernestové odpovědět firmě ČEZ
Distribuce,a.s.
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 8
Starosta podal informaci o postupu při pořizování zadání územní studie lokality Z1
k územnímu plánu obce Hvozdec. její zpracování konzultoval s Odborem územního
plánování a Odborem výstavby MěÚ Hořovice.informoval, že je potřeba prověřit, zda je
potřebná částečná územní studie nebo na celé území Z1. Jako další postup navrhuje:
- projednat s vlastníky pozemků v lokalitě Z1možnost spolufinancování územní studie
- na základě výsledků tohoto jednání vypsat výběrové řízení na zpracování územní
studie Z1
- projednat s Odborem územního plánování MěÚ Hořovice možnost zpracování dílčí
studie a její zahrnutí do ÚP obce
- U: Zastupitelstvo obce ukládá starostovi projednat s vlastníky pozemků v lokalitě
Z1možnost spolufinancování územní studie, na základě výsledků tohoto jednání
vypsat výběrové řízení na zpracování územní studie Z1
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U: Zastupitelstvo obce ukládá starostovi projednat s Odborem územního
plánování MěÚ Hořovice možnost zpracování dílčí studie
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
-

K bodu 9
.Místostarostka obce Květa Křivánková informovala o tom, že žádost obce o poskytnutí
dotace ze SFŽP ČR na pořízení tepelného čerpadla pro budovu OÚ Hvozdec nebyla dosud do
realizovaných výzev zařazena. Trvá zde možnost podat žádost do 50. výzvy, 3. etapy nebo do
60. výzvy. Místostarostka navrhla podat žádost do těchto výzev.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje podání žádosti o dotaci ze SFŽP ČR na
pořízení tepelného čerpadla pro budovu OÚ Hvozdec a její zařazení do 3. etapy 50.
výzvy.V případě jejího neschválení zastupitelstvo schvaluje podání této žádosti do 60.
výzvy SFŽP.
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 10
Zastupitelka Petra Ernestová informovala o úspěchu SDH Hvozdec na okrskové soutěži
v požárním sportu v Oseku – 2. místo a postup do okresního kola v Chyňavě.
K bodu 11
Zastupitelka Marie Ernestová informovala o konání Stročeských májí v obci dne 10.5. 2014 a
vyzvala zastupitele k účasti.Dále informovala o přípravě akce Loučení s prázdninami 23.8.
2014 a konzultovala se zastupiteli návrh programu
Bod 14
Zastupitelka Marie Ernestova shrnula usnesení.z jednání zastupitelstva. Starosta obce Zdeněk
Mottl ukončil zasedání ve 21.02 hodin

Ve Hvozdci dne 3.5. 2014

Zapsala : Marie Ernestová

……………………………

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

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

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