Zápis č. 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 25.8.2014
Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, ,Petra Ernestová, Květa Křivánková,
Luboš Potužník, Milan Hlavatý , Petr Velich
Program:
1) Zahájení,volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Vyjádření ověřovatelů k zápisu
3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
4) Zpráva hodnotící komise pro výběr dodavatele na zakázku“ Oprava místní komunikace
v Chrástce“
5)Projednání rozhodnutí 14209863 –SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu
v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí
ČR
6) Projednání smlouvy mezi obcí Hvozdec a firmou Tendra s.r.o. na Organizaci zadávacího řízení
na akci „Pořízení tepelného čerpadla a nové otopné soustavy“,akceptační číslo 14209863
7) Financování akce „Loučení s prázdninami“
8) Projednání žádosti pana Jiřího Valdhanse o souhlas se svedením dešťové vody s okapu
rodinného domu č. 75 do povrchové dešťové kanalizace v majetku obce
9) Žádost paní Miroslavy Chvojkové, Mrtník 13,o vydání povolení k poražení či seříznutí stromu
na jejím pozemku
10) Přijetí dotace od Středočeského kraje KUL/OKP/017969/2014
11) Přijetí dotace od Středočeského kraje FRO/POV/018153/2014
12) Přijetí dotace od Středočeského kraje HAS/SDH/018856/2014
13) Informace a různé
14) Diskuse
15) Usnesení a závěr zasedání
K bodu 1
Zasedání zahájil pan Zdeněk Mottl v 19.08 hodin . Předložil návrh programu a dále navrhl,
aby zapisovatelkou byla paní Marie Ernestová a ověřovateli Petra Ernestová 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 7zastupitelů
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. Zhotovení závory na Čihadlo
starosta zadal zámečnické firmě.
K bodu 4
Zastupitel Luboš Potužník informoval o výsledku jednání hodnotící komise pro výběr udavatele
na zakázku „Oprava místní komunikace v Chrástce“.Na zadávací řízení reagovaly 2 firmy, proto
byly osloveny další 2.
Nabídku do výběrového řízení zaslaly firmy:

Firma:

1.Strabag Beroun
2.Froněk, s.r.o.

Část akce hrazená z dotace

579 830,49 Kč s DPH
648 835,88 Kč s DPH

Část akce hrazená z ropočtu obce

96 707,16 Kč s DPH
123 194,36 Kč s DPH

Výběrová komise doporučila přidělit zakázku účastníkovi č. 1 – firma Strabag Beroun-viz zápis
z jednání hodnotící komise
U: Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele na zhotovení zakázky „Oprava místní
komunikace v Chrástce“- firmu č.1 Strabag Beroun
-pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 5
Starosta Zdeněk Mottl předložil návrh na vydání Rozhodnutí 14209863 –SFŽP o poskytnutí
podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí
z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Předmětem podpory je náhrada stávajícího
zdroje tepla za tepelné čerpadlo vzduch – voda v objektu OÚ Hvozdec
- Dotace ze SFŽP činí 42 572,- Kč
- Celkové způsobilé výdaje činí 851 447,- Kč
U: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozhodnutí 14209863 –SFŽP o poskytnutí podpory na
spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí
- Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
U:Zastupitelstvo obce schvaluje Registraci akce č. IS SFŽP 14209863 a Přílohu
k registračnímu listu ident.č.. EDS/SMVS 115D222006065
- Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 6
Starosta Zdeněk Mottl předložil návrh Smlouvy mezi obcí Hvozdec a firmou Tendra s.r.o. na
Organizaci zadávacího řízení na akci „Pořízení tepelného čerpadla a nové otopné
soustavy“,akceptační číslo 14209863
Dále předložil návrh Příkazní smlouvy o výkonu technického dozoru mezi obcí Hvozdec a
firmou Tendra s.r.o. při realizaci akce „Pořízení tepelného čerpadla a nové otopné soustavy“
včetně Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu technického dozoru
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Hvozdec a firmou
Tendra s.r.o. na Organizaci zadávacího řízení na akci „Pořízení tepelného čerpadla a nové
otopné soustavy“,akceptační číslo 14209863
-pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru
mezi obcí Hvozdec a firmou Tendra s.r.o. při realizaci akce „Pořízení tepelného čerpadla a
nové otopné soustavy“ včetně Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu technického dozoru
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje plnou moc pro firmu Tendra s.r. o. ,zastoupenou
Ing. Davidem Plíštilem , Ph.D., MBA, jednatelem společnosti, k zastupování v rámci
zadávacího zařízení „ Pořízení tepelného čerpadla a nové otopné soustavy“
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 7
Zastupitelka Petra Ernestová přednesla návrh na financování akce „Loučení s prázdninami“
pořádané obcí a spolky v obci dne 23.8. 2014:
Výdaje:
1. Občerstvení...........337,- Kč
2. Program –spolek Fištrón............5 000,3. Hudba Pohodovka......................9 000,Příjmy:

1. Dobrovolné vstupné:..................2 030,Finanční náklady obce: .......................12 307,- Kč
U. Zastupitelstvo obce schvaluje financování společenské akce „ Loučení s prázdninami“ ze
dne 23.8. 2014 ve výši 12 307,- Kč
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 8
Starosta Zdeněk Mottl předložil žádost pana Jiřího Valdhanse o souhlas se svedením dešťové
vody z okapu rodinného domu č. 75 do povrchové dešťové kanalizace v majetku obce
U: Zastupitelstvo souhlasí se svedením dešťové vody z okapu rodinného domu č. 75 pana
Jiřího Valdhanse do povrchové dešťové kanalizace v majetku obce
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 9
Starosta obce předložil žádost paní Miroslavy Chvojkové, Mrtník 13,o vydání povolení k poražení
či seříznutí stromu na jejím pozemku
U: Zastupitelstvo obce souhlasí s pokácením či ořezáním stromu na pozemku paní
Miroslavy Chvojkové, Mrtník 13, s tím, že bude provedeno v období od 1. 10. 2014 do 30.4.
2015
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 10
1) Zastupitelka Marie Ernestová podala návrh na přijetí dotace od Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek KUL/OKP/017969/2014 na akci Oprava schodiště kostela Narození Panny Marie
v Mrtníku II.etapa
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje přijetí dotace od Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu kultury a obnovy památek - KUL/OKP/017969/2014 na akci Oprava
schodiště kostela Narození Panny Marie v Mrtníku II.etapa ve výši 52 440,- Kč. Obec
Hvozdec se zavazuje uhradit z vlastních zdrojů se 2 760,- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 11
Místostarostka Květa Křivánková podala návrh na přijetí dotace od Středočeského kraje
z Fondu rozvoje obcí a měst FRO/POV/018153/2014 na akci Oprava místní komunikace
v Chrástce
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje přijetí dotace od Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst FRO/POV/018153/2014 na akci Oprava místní
komunikace v Chrástce ve výši 550 838,- Kč. Obec Hvozdec se zavazuje uhradit z vlastních
zdrojů 28 992,- Kč
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 12
Zastupitelka Petra Ernestová podala návrh na přijetí dotace od Středočeského kraje z Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, HAS/SDH/018856/2014 na akci „Podpora obnovy
techniky, výzbroje a výstroje jednotek SDH.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje přijetí dotace od Středočeského kraje z Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS HAS/SDH/018856/2014 na akci „Podpora
obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek SDH ve výši 161 212,-Kč. Obec Hvozdec se
zavazuje uhradit z vlastních zdrojů 8 485,- Kč
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů

K bodu 13
Starosta informoval o vydání dražební vyhlášky nemovitost v obci Hvozdec, a to p.č. 25, 24/1,
77/6 a část objektu bydlení č.p. 29
Starosta Zdeněk Mottl informoval o návrhu výroku územního rozhodnutí na vrtanou studnu p.č.
641 k.ú. Hvozdec ve vlastnictví firmy ACRON s.r.o.
-U: zastupitelstvo bere informace na vědomí
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 14
- do diskuse se nikdo nepřihlásil
K bodu 15
Zastupitelka Marie Ernestova shrnula usnesení.z jednání zastupitelstva. Starosta obce Zdeněk
Mottl ukončil zasedání ve 20.26hodin
Ve Hvozdci dne 1.9.. 2014 Zapsala : Marie Ernestová

……………………………

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

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

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

