Zápis č. 8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 26.9. 2014
Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, ,Petra Ernestová, Květa Křivánková, Petr Velich
Omluven: Luboš Potužník, Milan Hlavatý
Přítomno: 22 občanů dle prezenční listiny

Program:
1) Zahájení,volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Vyjádření ověřovatelů k minulému zápisu
3) Kontrola usnesení z minulého zasedání a zhodnocení hlavních záměrů ZO Hvozdec
za uplynulé volební období
4) Shrnutí finančního hospodaření obce Hvozdec včetně proběhlých kontrol
hospodaření za minulé volební období
5) Shrnutí sociálně- kulturního života v obci za uplynulé volební období
6) Projednání a schválení smluv mezi obcí Hvozdec a Středočeským krajem o přijetí
dotací
7) Schválení smlouvy o dílo mezi obcí Hvozdec a firmou Strabag a.s. o opravě místní
komunikace v Chrástce
8) Projednání rozpočtových změn č.7 a 8
9) Informace a různé, diskuse
10) Usnesení a závěr zasedání

K bodu 1
Zasedání zahájil pan Zdeněk Mottl v 18. 11 hodin . Předložil návrh programu a dále navrhl,
aby zapisovatelkou byla paní Marie Ernestová a ověřovateli Petra Ernestová a Petr Velich
Uvedl, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem 128/2000 Sb. o obcích a
předložil návrh programu. Konstatoval, že je přítomno 5 zastupitelů a zasedání je
usnášeníschopné
- pro návrhy hlasovalo 5 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.
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
Dále starosta obce podal zprávu o zhodnocení naplnění hlavních záměrů ZO Hvozdec za
uplynulé volební období 2010 – 2014
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o naplnění hlavních záměrů ZO
Hvozdec za uplynulé volební období (příloha č.1)
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
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K bodu 4
Místostarostka Květa Křivánková podala zprávu o hospodaření obce za uplynulé volební
období a seznámila přítomné s vývojem financování obecního rozpočtu v letech 2010 – 2014
Provedla rekapitulaci hospodaření od roku 2000 ( Příloha č.2). Dále podala informaci o
proběhlých kontrolách hospodaření v uplynulém volebním období ze strany orgánů státní
správy . Poukázala na jejich četnost a duplicitu některých kontrol, zejména pokud se jedná o
dotace.
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Shrnutí finančního hospodaření obce Hvozdec
včetně proběhlých kontrol hospodaření za minulé volební období
-pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 5
Zastupitelka Marie Ernestová provedla ve své zprávě shrnutí sociálně – kulturního života
v obci v letech 2010 - 2014 a zhodnotila práci komise pro kulturu, sport, občanské a sociální
otázky. Poděkovala všem členkám za vykonanou práci . Upozornila na klesající zájem
generace třicátníků a čtyřicátníků o společenský život v obci a rozvíjení vzájemné
pospolitosti.
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kulturně- sociálním životě v obci a o
činnosti komise pro kulturu, sport, občanské a sociální otázky
-pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 6
Starosta Zdeněk Mottl přednesl návrh smlouvy mezi obcí Hvozdec a Středočeským krajem
o poskytnutí dotace ve výši 579 830,- Kč včetně DPH na akci Oprava místní komunikace v
Chrástce pod názvem FRO/POV/018153/2014
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje uzavření Smlouvy mezi obcí Hvozdec a
Středočeským krajem o poskytnutí dotace ve výši 579 830,- Kč včetně DPH na akci
Oprava místní komunikace v Chrástce pod názvem FRO/POV/018153/2014
- pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
Zastupitelka Marie Ernestová přednesla návrh smlouvy mezi obcí Hvozdec a Středočeským
krajem o poskytnutí dotace ve výši 55 200,- Kč včetně DPH na akci Restaurování schodiště
kostela Narození Panny Marie v Mrtníku –II. etapa pod názvem KUL/OKP/017969/2014
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje uzavření Smlouvy mezi obcí Hvozdec a
Středočeským krajem o poskytnutí dotace ve výši 55 200,- Kč včetně DPH na akci
Restaurování schodiště kostela Narození Panny Marie v Mrtníku –II. etapa pod názvem
KUL/OKP/017969/2014
- pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
Zastupitelka Petra Ernestová přednesla návrh smlouvy mezi obcí Hvozdec a Středočeským
krajem o poskytnutí dotace ve výši 169 697,- Kč včetně DPH na akci Dovybavení zásahové
jednotky SDH Hvozdec pod názvem HAS/SDH/018856/2014
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Hvozdec a
Středočeským krajem o poskytnutí dotace ve výši 169 697,- Kč včetně DPH na akci
Dovybavení zásahové jednotky SDH Hvozdec pod názvem HAS/SDH/018856/2014
- pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
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K bodu 7
Starosta Zdeněk Mottl předložil k projednání smlouvu o dílo mezi obcí Hvozdec a
firmou Strabag a.s. o opravě místní komunikace v Chrástce
U: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Hvozdec a firmou
Strabag a.s. ve výši 479198,- Kč bez DPH o provedení opravy místní komunikace
v Chrástce a pověřuje starostu jejím podpisem
- pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 8
Místostarostka Květa Křivánková informovalo zastupitelstvo o provedených rozpočtových
opatřeních, a to rozpočtových změnách č. 7 a 8
U. Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedené rozpočtové změny č. 7 a 8
- pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů

K bodu 9
Starosta obce informoval přítomné o
a) Rozhodnutí MZ ČR o omezení vstupu do lesa v okolí obce v období
od 22.září do 30.11.2014 z důvodu odlovu vysoké zvěře
b) Možnosti nákupu knihy p. Roháčka Tajemné Brdy II. za 229,- a
navrhl zakoupení 5 ks této knihy pro propagační účely obce
c) Nabídku paní Remešové, Chaloupky, na zájezd do divadla
19.10.2014
d) Nabídce pana Roberta Koblížka na poptávkovou dopravu jako
alternativu neefektivní linkové dopravě
Zastupitelka Petra Ernestová podala informaci o opatrovnictví pana Stanislava Škrdlanta a o
aktuálním vývoji jeho sociální a zdravotní situace
U: Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení 5 ks publikace Tajemné Brdy II.
Zastupitelstvo obce bere přednesené informace na vědomí
- pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 10
Pan V. Plecitý – informoval o úspěšné reprezentaci SDH Hvozdec na Memoriálu J.
Kůtka a J. Pose v Komárově – 4. místo
-upozornil, že MHD Hořovice (spoje od nemocnice) občas nenavazuje na
linku do Hvozdce
Pan Zivčák – upozornil na potřebu opravy místní komunikace a instalace osvětlení
v lokalitě “Drůbežárna“
Paní J. Ernestová, paní S. Čermáková – ocenily spolupráci členů zastupitelstva při
zajištění chodu obce
Paní Hochmannová – doporučila opatrnost zastupitelstva, pokud by chtělo měnit
poskytovatele dopravní obslužnosti, zeptala se na činnost MAS Brdy
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K bodu 15
Zastupitelka Marie Ernestova shrnula usnesení z jednání zastupitelstva. Starosta obce Zdeněk
Mottl ukončil zasedání ve 20.14hodin

Zapsala : Marie Ernestová

Ve Hvozdci dne 1 10.2014

……………………………

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

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

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