Zápis č. 6 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 14.července 2014
Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, ,Petra Ernestová, Květa Křivánková,
Luboš Potužník, Milan Hlavatý
Omluven: Petr Velich –dovolená
Přítomni 2 občané dle prezenční listiny

Program:
1) Zahájení,volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Vyjádření ověřovatelů k zápisu
3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
4) Projednání smlouvy o dílo na „Restaurování schodiště kostela Narození Panny Marie
v Mrtníku
5) Projednání smlouvy na zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV.- 12-601 –
4475/001 Hvozdec, k.n. 31- č.ev. 10, pan Diviš Martin
6) Projednání možného zpracování zadání územní studie zóny Z 1 územního plánu obce
Hvozdec prostřednictvím Městského úřadu Hořovice
7) Žádost o stanovisko k vydání stavebního povolení p. Radovanu Šplýchalovi na
rekonstrukci prodejny Hvozdec
8) Projednání partnerské smlouvy mezi obcí Hvozdec a MAS Brdy
9) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12- 6000696/ 1 Hvozdec
10) Žádost o stanovisko k výstavbě 2 rodinných domků v zóně Z1
11) Stanovení počtu zastupitelů pro příští volební období 2014 – 2018
12) Rozpočtová změna č. 2, 3, 4, 5, 6
13) Dlouhodobý rozpočtový výhled na léta 2014 – 2018
14) Informace a různé, diskuse
15) Usnesení a závěr zasedání

K bodu 1
Zasedání zahájil pan Zdeněk Mottl v 19. 11 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 6 zastupitelů
K bodu 2
Za ověřovatele minulého zápisu Milan Hlavatý 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.
Trvá bod- z diskuse – zajistit instalaci závory na Čihadlo – zodpovídá starosta
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K bodu 4
Starosta Zdeněk Mottl předložil znění smlouvy o dílo na „Restaurování schodiště kostela
Narození Panny Marie v Mrtníku „ mezi obcí Hvozdec a zhotovitelem panem Mgr. Václavem
Štochlem, akademickým sochařem a restaurátorem.. Jedná se o projekt financovaný pomocí
dotace z Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje . Hodnota zakázky je 55 200,Kč včetně DPH.
U: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na „Restaurování schodiště kostela
Narození Panny Marie v Mrtníku“ mezi obcí Hvozdec a zhotovitelem panem Mgr.
Václavem Štochlem, akademickým sochařem a restaurátorem za cenu zakázky 55 200,Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
-pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 5
Starosta Zdeněk Mottl předložil návrh Smlouvy na zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IV.- 12-601 – 4475/001 Hvozdec, k.n. 31- č.ev. 10, pan Diviš Martin, mezi obcí Hvozdec a
firmou ČEZ Distribuce a.s.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného
břemene - služebnosti č. IV.- 12-601 – 4475/001 Hvozdec, k.n. 31- č.ev. 10, pan Diviš
Martin
-pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 6
Starosta Zdeněk Mottl informoval o proběhlé schůzce vlastníků pozemků v zóně Z1 a
následném jednání na Odboru výstavby Mě/ Hořovice za přítomnosti vedoucího odboru a
jeho pracovnic paní Valečkové a Gebriánové.Stavebníky zastupoval pan Jan Vlček a obec
starosta obce Zdeněk Mottl. Účastníci se dohodli na těchto zásadách:
a) Bude specifikován a upřesněn vzhled staveb
b) Střechy budou voleny sedlové, orientované stejným směrem
c) Výstavba nebude řadová, ale royvolněná
d) Parcely na jihu by vzhledem k velikosti stávajících parcel měly mít velikost cca
650 m2
e) Zástupci MěÚ doporučili pro zpracování územní studie firmu ISP -Ing.Jiří
Jodl-niženýring, stavby, projekce
f) Ing. Jodl již předložil nabídku a návrh smlouvy o dílo na zpracování územní
studie ve výši 70 785,- Kč včetně DPH
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty o jednáních ohledně zóny Z1
Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování
územní studie na zónu Z1 mezi obcí Hvozdec a firmou ISP -Ing.Jiří Jodl-niženýring,
stavby, projekce za cenu zakázky 70 785,-Kč včetně DPH
pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 7
Starosta Zdeněk Mottl předložil žádost pana Radovana Šplýchala o stanovisko k
vydání stavebního povolení na rekonstrukci prodejny Hvozdec na část bytovou a část
občanská vybavenost – prodejna smíšeného zboží.Navrhl vydat souhlasné stanovisko
s podmínkou, že v části prodejna bude vybudováno hygienické zázemí nutné pro
fungování prodejny
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U: Zastupitelstvo obce souhlasí se stavebními úpravami objektu prodejny dle
žádosti pana Šplýchala s podmínkou, že v části sloužící jako prodejna bude
vybudováno hygienické zázemí nutné pro fungování této prodejny

K bodu 8
Starosta obce předložil návrh partnerské smlouvy mezi obcí Hvozdec a MAS Brdy,
dále informoval o průběhu společného jednání zainteresovaných obcí a MAS Brdy
a a tlumočil požadavek na zpracování námětů na projekty plánované v rámci
činnosti MAS Brdy. Dále tlumočil požadavek na vklad do MAS Brdy ve výši 500,Kč
U: Zastupitelstvo obce schvaluje partnerskou smlouvu mezi obcí Hvozdec a MAS
Brdy
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostce zpracovat náměty na
projekty plánované v rámci činnosti MAS Brdy
Zastupitelstvo souhlasí s vkladem 500,- Kč do MAS Brdy
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 9
1) Starosta obce předložil návrh smlouvy mezi obcí Hvozdec a firmou ČEZ Distribuce
a.s. na zřízení věcného břemene- služebnosti IE-12- 6000696 / 1 Hvozdec
16) U: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu mezi obcí Hvozdec a firmou ČEZ Distribuce
a.s. na zřízení věcného břemene– služebnosti IE-12- 6000696 / 1 Hvozdec
-

Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 10
Starosta obce předložil žádost stavebníků Anety Švarcové a Petra Vlčka o stanovisko
k výstavbě 2 rodinných domů v lokalitě Z 1 dle předložené výkresové dokumentace
U: zastupitelstvo obce souhlasí s výstavbou 2 rodinných domů v lokalitě Z 1 dle
předložené výkresové dokumentace
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 11
Místostarostka Květa Křivánková předložila návrh na počet členů zastupitelstva obce
Hvozdec pro volební období 2014 – 2018, a to 7 členů
U: zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje, aby ve volebním období 2014- 2018
zastupitelstvo mělo 7 členů
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 12
Místostarostka Květa Křivánková informovalo zastupitelstvo o provedených rozpočtových
opatřeních, a to rozpočtových změnách č. 2, 3, 4, 5, 6.
U. Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedené rozpočtové změny č. 2, 3, 4, 5, 6.
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 13
Místostarostka předložila Dlouhodobý rozpočtový výhled na léta 2015 – 2018.
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U: zastupitelstvo obce bere na vědomí Dlouhodobý rozpočtový výhled na léta
2015 – 2018
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 14
- Zastupitelka Petra Ernestová informovala o připravované realizaci dotace pro SDH
Hvozdec, a to na nákup hadic od firmy PO-BP
- pan V. Šota – připomněl nutnost výstavby kanalizace na odvod dešťových vod
v lokalitě od plecitých směrem hlavní komunikaci a dostavbu osvětlení v této
lokalitě. Starosta mu odpověděl, že je tato akce zahrnuta v dokumentu Dlouhodobý
rozpočtový výhled na léta
- 2015 – 2018 (pan Šota odešel před jeho projednáváním ).
- pan V. Mraček - vznesl dotaz na možnost odkoupení části obecního pozemku
-Místostarostka Květa Křivánková podala návrh na úhradu 50% nákladů na dopravu občanů
na poznávacím zájezdu do Kladrub a Horšovského Týna, který pořádal klub žen Hvozdec
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje úhradu 50% nákladů na dopravu občanů na
poznávacím zájezdu do Kladrub a Horšovského Týna, který pořádal klub žen Hvozdec
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 15
Zastupitelka Marie Ernestova shrnula usnesení.z jednání zastupitelstva. Starosta obce Zdeněk
Mottl ukončil zasedání ve 20.24hodin

Ve Hvozdci dne 17.7. 2014

Zapsala : Marie Ernestová

……………………………

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

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

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

4

