Zápis č. 5 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 9.června 2014
Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Petr Velich, Petra Ernestová, Květa Křivánková,
Luboš Potužník, Milan Hlavatý

Program:
1) Zahájení,volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Vyjádření ověřovatelů k zápisu
3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
4) Projednání návrhu na vydání územního plánu obce Hvozdec
5) Projednání veřejné vyhlášky č.1/ 2014územního plánu obce Hvozdec
6) Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2013 včetně zprávy o přezkoumání
výsledku hospodaření za rok 2013
7) Projednání pověření starosty obce ke schvalování rozpočtových změn v příjmech a
výdajích v neomezené výši
8) Projednání žádosti paní Aleny Dlouhé , Mrtník, k výstavbě zimní zahrady dle přiložené
situace
9) Informace a různé
10) Diskuse
11) Usnesení a závěr zasedání

K bodu 1
Zasedání zahájil pan Zdeněk Mottl v 19. 06 hodin . Předložil návrh programu a dále navrhl,
aby zapisovatelkou byla paní Marie Ernestová a ověřovateli Petr Velich a Milan Hlavatý
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:
a. Svolat společnou schůzku vlastníků pozemků v zóně Z1 za účelem získání jejich
stanoviska k pořízení územní studie. Starosta sehnal adresy a navrhl uložit zastupitelce
Marii Ernestové rozeslat pozvánky na společnou schůzku v pátek 27.6. 2014 od 17.00
hodin v zasedací místnosti OÚ ve Hvozdci
b. U: Zastupitelstvo obce Hozdec bere na vědomí kontrolu usnesení a ukládá
zastupitelce Marii Ernestové rozeslat pozvánky na společnou schůzku vlastníků
pozemků v zóně Z1 na pátek 27.6. 2014 od 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ
ve Hvozdci
- Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
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K bodu 4
Starosta Zdeněk Mottl předložil návrh na vydaní územního plánu obce Hvozdec
U: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na vydání územního plánu obce Hvozdec
-pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 5
Starosta Zdeněk Mottl předložil návrh na vypracování veřejné vyhlášky č. 1/ 2014 územního
plánu obce Hvozdec a její následné vyvěšení na úřední desce obce po dobu 30 dnů
U: zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje veřejnou vyhlášku č. 1/2014 územního plánu
obce Hvozdec
-pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 6
Místostarostka obce podala zprávu o provedeném výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2013 dne 21.5.2014 s výsledkem „A- nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky“ Dále
předložila závěrečný účet obce Hvozdec za rok 2013.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje závěrečný účet obce Hvozdec za rok 2013 bez
výhrad společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdec za rok
2013 s výsledkem „A- nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky“
-pro návrh se vyslovilo 7 zastupitelů
K bodu 7
Místostarostka Květa Křivánková podala návrh na zplnomocnění starosty Zdeňka Mottla ke
schvalování rozpočtových změn v příjmech i výdajích v neomezené výši,které následné
veřejné zasedání zastupitelstva vezme na vědomí.
U: Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starosty Zdeňka Mottla ke schvalování
rozpočtových změn v příjmech a výdajích v neomezené výši.
Zastupitelstvo obce Hvozdec ukládá starostovi obce povinnost následně informovat
zastupitelstvo obce o schválených rozpočtových změnách
pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 8
Starosta obce předložil žádost paní Aleny Dlouhé,bytem Tesaříkova 1020/1, 102 00 Praha –
Hostivař, o provedení přístavby zimní zahrady k jejímu rekreačnímu domku v Mrtníku,
stavební parcela č. 557/8
U: Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením přístavby zimní zahrady k rekreačnímu
domku v Mrtníku, stavební parcela č. 557/8ve vlastnictví paní Aleny Dlouhé
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 9
a. Starosta obce informoval o průběhu společného jednání se zástupci VaK (pánové
Badin a Mareš).Ujistili ho, že jejich firma má zájem na provedení plánovaného
propojení stávajícího vodovodu s neřežínskou větví. Problémem je institut věcného
břemena na pozemcích ve vlastnictví církve, dosud chybí souhlas církve s provedením
projektu,což je i blokací pro podání žádosti o dotaci. Starosta obce doporučil napsat
dopis příslušné církevní instituci jako vlastníkovi pozemku.
b. Zastupitelka Petra Ernestová informovala o problematické vymahatelnosti poplatků za
svoz, třídění a likvidaci komunálního odpadu od některých majitelů nemovitostí a
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trvale hlášených občanů. Navrhla, aby z této povinnosti byli vyjmuti : Zdeněk Čekan,
Hvozdec 12, a Roman Volf, Hvozdec 29
U: Zastupitelstvo obce souhlasí, aby z povinnosti úhrady poplatku za svoz,třídění
a likvidaci komunálního odpadu byli vyjmuti : Zdeněk Čekan, Hvozdec 12, a
Roman Volf, Hvozdec 29
Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů

c. Starosta obce informoval o dražebním jednání a elektronické kauci k ½ nemovitosti
č.p. 73
K bodu 10
Luboš Potužník – navrhl , aby na přístupovou cestu na Čihadlo byly nainstalována závora,
která by bránila volnému vjíždění aut do přírody a pohazování odpadků
Zastupitelka Petra Ernestová informovala , že 10.6. 2014 proběhne další jednání Okresního
soudu v Berouně ve věci domu č.p. 8 opatrovance obce pana Stanislava Škrdlanta . Obec bude
zastupovat jako svědek zastupitelka Marie Ernestová.
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí připomínky a náměty přednesené v diskusi
- Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů

Bod 14
Zastupitelka Marie Ernestova shrnula usnesení.z jednání zastupitelstva. Starosta obce Zdeněk
Mottl ukončil zasedání ve 21.11hodin

Ve Hvozdci dne 15.6. 2014

Zapsala : Marie Ernestová

……………………………

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

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

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