Zápis č. 2 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 8.12. 2014
Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, ,Petra Ernestová, Květa Křivánková,
Dana Vyštejnová, Milan Hlavatý , Petr Velich
1 občan – pan Jaroslav Vyštejn
Program:
1) Zahájení,volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Vyjádření ověřovatelů k zápisu
3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
4) Návrh rozpočtu na rok 2015
5)Projednání rozpočtových změn za rok 2014
6) Projednání závěrečné zprávy a vyúčtování účelové dotace poskytnuté z rozpočtu Středočeského
kraje ze SFKOP - Oprava schodiště kostela Narození Panny Marie v Mrtníku, II.etapa
7) Projednání závěrečné zprávy a vyúčtování účelové dotace poskytnuté z rozpočtu Středočeského
kraje ze SFPDH – Dovybavení zásahové jednotky SDH Hvozdec
8) Projednání závěrečné zprávy a vyúčtování účelové dotace poskytnuté z rozpočtu Středočeského
kraje ze SFROM –Oprava místní komunikace v Chrástce
9) Příkaz i provedení inventarizace majetku obce Hvozdec a návrh na ustavení inventarizační
komise
10) Schválení výplaty odměn za prosinec do konce roku 2014 z rozpočtu na rok 2014
11) Schválení odprodeje a převodu finančního majetku FCP za účelem úhrady faktury firmě
Strabag
12) Projednání projektové dokumentace na akci Hvozdec – kNN pro p.č. 262/28, 262/29 –
kabelové vedení
13) Projednání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) a
smlouvu o právu provést stavbu č.IV/12-6017865/01 Hvozdec - kNN pro p.č. 262/28, 262/29 –
kabelové vedení
14) Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hvozdec a městem Hořovice na pořízení
dat do ISÚI( RÚIAN)
15) Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hvozdec a městem Hořovice za účelem
zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků
16) Finanční zajištění akce Adventní setkání s koledami u stromečku dne 13.12.2014
17) Finanční zajištění turnaje ve stolním tenise 27.12. 2014
18) Informace a různé
19) Diskuse
20) Usnesení a závěr zasedání
K bodu 1
Zasedání zahájil pan Zdeněk Mottl v 18.13 hodin . Předložil návrh programu a dále navrhl,
aby zapisovatelkou byla paní Marie Ernestová a ověřovateli Milan Hlavatý a Dana Vyštejnová.
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
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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.
Trvá bod III a) doplnit další členy výborů a komisí:Předsedové navrhli doplnit výbory a
komise o další členy z řad občanů:
I.
Finanční výbor: Eva Hochmannová, Jana Mračková
II.
Kontrolní výbor: Dana Oplová, Milana Alblová
III.
Komise pro vedlejší hospodářskou činnost: Jakub Čekan, Ladislav Čermák
IV.
Komise pro kulturu, sociální činnost a publicitu . Květa Mottlová, Dana Vyštejnová,
Ludmila Plecitá, Eva Hochmannová, Věra Kramariková, Miroslava Ungrová
V.
Osadní výbor Mrtník: Petr Chvojka, Milan Ernest
VI.
Komise pro výběrová řízení a stavební činnost: Miloslava Jedličková, Robert Horák, Petr
Ernest,Zdeněk Mottl s tím, že v hodnotící komisi budou zasedat vždy 3 členové
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání
Zastupitelstvo obce schvaluje složení výborů a komisí pro volební období 2014 - 2018
-

Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů

K bodu 4
Místostarostka Květa Křivánková předložila návrh rozpočtu obce na rok 2015. Rozpočet bude
vyrovnaný, celková výše příjmů i výdajů činí 2 092 051,- Kč – Příloha č. 1
U: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2015 jako vyrovnaný , o příjmech
2 092 051,- Kč a o výdajích ve výší 2 092 051,- Kč.
- Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů

K bodu 5
Místostarostka Květa Křivánková informovala o provedené rozpočtové změně č. 9/2014, která
byla provedena v souvislosti s přijetím dotací a byla schválena starostou obce – Příloha č.2
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou změnu č.9/2014
- Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 6
Místostarostka Květa Křivánková předložila závěrečnou zprávu o vyúčtování účelové dotace ze
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.
U: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečnou zprávu o vyúčtování dotace ze 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.
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 7
Místostarostka Květa Křivánková předložila závěrečnou zprávu o vyúčtování účelové dotace ze
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 schvaluje závěrečnou zprávu o vyúčtování účelové dotace ze
Středočeského kraje z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS,
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HAS/SDH/018856/2014 na akci „Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek
SDH ve výši 160 485,30 Kč
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 8
Místostarostka Květa Křivánková předložila závěrečnou zprávu o vyúčtování účelové dotace ze
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.
U: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečnou zprávu o vyúčtování účelové dotace ze
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.
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 9
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil příkaz k inventarizaci majetku obce Hvozdec ke dni 31.12.
2014 a podal návrh na složení inventarizační komise
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí příkaz k inventarizaci majetku obce Hvozdec ke
dni 31.12.
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi ve složení: Petr Velich,Petra Ernestová,
Květa Křivánková
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 10
Místostarostka Květa Křivánková navrhla, aby odměny za měsíc prosinec( z důvodu provedení
účetní uzávěrky ) byly vyplaceny do konce roku 2014 z rozpočtu na rok 2014
U: Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení odměn za měsíc prosinec do konce roku 2014
z rozpočtu na rok 2014
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 11
Místostarostka Květa Křivánková navrhla odprodej a převodu finančního majetku FCP na účet
u ČNB ve výši 400 000,- za účelem úhrady faktury firmě Strabag
U: Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej a převod finančního majetku FCP na účet u
ČNB ve výši 400 000,-Kč za účelem úhrady faktury firmě Strabag
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 12
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil Projektovou dokumentaci na akci Hvozdec – kNN pro p.č.
262/28, 262/29 – kabelové vedení a navrhl,aby byl do výkopu současně uložen kabel pro rozšíření
veřejného osvětlení pro novostavby v této lokalitě
U: Zastupitelstvo obce souhlasí s Projektovou dokumentací na akci Hvozdec – kNN pro
p.č. 262/28, 262/29 – kabelové vedení a s možností do výkopu uložit kabel pro veřejné
osvětlení veřejného prostranství pro novostavby v této lokalitě
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 13
Starosta obce ZdeněkMottl předložil Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene (služebnosti) a smlouvu o právu provést stavbu č.IV/12-6017865/01 Hvozdec - kNN pro
p.č. 262/28, 262/29 – kabelové vedení
U: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene (služebnosti) a smlouvu o právu provést stavbu č.IV/12-6017865/01 Hvozdec - kNN
pro p.č. 262/28, 262/29 – kabelové vedení
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- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 14
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání návrh veřejnoprávní smlouvy mezi obcí
Hvozdec a městem Hořovice na pořízení dat do ISÚI( RÚIAN) za účelem výkonu přenesené
působnosti při zabezpečení provádění zápisu údajů do informačního systému územní
identifikace adres a nemovitostí
U: Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem na uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí
Hvozdec a městem Hořovice na pořízení dat do ISÚI( RÚIAN)) za účelem výkonu
přenesené působnosti při zabezpečení provádění zápisu údajů do informačního systému
územní identifikace adres a nemovitostí
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů

K bodu 15
Starosta Zdeněk Mottl předložil návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hvozdec
a městem Hořovice za účelem zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků
dle zákona č. 200/1990Sb.o přestupcích
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec souhlasí s návrhem na uzavření veřejnoprávní smlouvy
mezi obcí Hvozdec a městem Hořovice za účelem zajištění výkonu přenesené působnosti na
úseku agendy přestupků dle zákona č. 200/1990Sb.o přestupcích
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 16
Zastupitelka Marie Ernestová předložila návrh na zajištění kulturní akce Adventní setkání
s koledami u stromečku dne 13.12.2014.
Program a jeho zajištění:
1)Vystoupení skupiny Macechy- zdarma
2) Čertovský košík pro děti, občerstvení – cca 1000 – 1 500,- Kč,dle předložených dokladů
3) Sousedská hra o ceny - bez finančních nákladů ( věcné příspěvky občanů)
- organizační zajištění Klub žen a zastupitelka Petra Ernestová, občerstvení Společenský klub
U: Zastupitelstvo obce souhlasí s organizačním a finančním zajištěním akce Adventní
setkání s koledami u stromečku dne 13.12.2014
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 17
Zastupitelka Marie Ernestová informovala o přípravě Vánočního turnaje ve stolním
tenise dne 27. 12. 2014. Orhganizačně akci zajistí SDH a společenský klub Hvozdec.
Navrhla poskytnout finanční příspěvek ve výši 1000 – 1 500,- Kč ( dle předložených dokladů) a
odpuštění nájmu za sál.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1000 –
1 500,- Kč ( dle předložených dokladů) a odpuštění nájmu za sál na turnaj ve stolním tenise
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 18 – Různé
A. Zastupitelka Petra Ernestová informovala o možném odchodu z funkce starosty SDH pana
Václava Plecitého
B. Starosta obce předložil návrh paní Marcely Kocourkové na zrušení trvalého pobytu jejího
bývalého manžela pana Michala Kocourka, Mrtník
U: Zastupitelstvo obce souhlasí se zahájením správního řízení za účelem zrušení
trvalého pobytu
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-

Pro návrh hlasovalo7 zastupitelů
Zastupitelstvo ukládá starostovi zahájit správní řízení ve věci zrušení údaje o místu
trvalého pobytu osoby Michala kocourka, nar. 14.3. 1973

C. Zastupitelka Dana Vyštejnová požádala o odpuštění nájmu za sál pro Klub žen ze dne 25.10.
2014 – posvícenská taneční zábava
D. Zastupitelstvo obce souhlasí s odpuštěním nájmu za sál pro Klub žen ze dne 25.10.
2014 – posvícenská taneční zábava – pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
E. Starosta obce informoval o usnesení Ústředního krizového štábu státu a o vyhlášení
I.stupně bezpečnosti a ochrany
F. Starosta obce seznámil s žádostí společnosti ČEZ a.s. o revokaci usnesení č.4 ze dne 30.4.
2014 ,bod 7, kde byl chybně uveden název firmy.
U: Zastupitelstvo obce revokuje bod 7 usnesení z veřejného zasedání č. 4 ze dne 30.4.
2014 takto:
Zastupitelstvo obce souhlasí s narovnáním zápisu vlastnického práva k budově
stávající trafostanice BE 3484 Hvozdec-Obec a s jejím převedením do vlastnictví firmy
společnost ČEZ a.s. , 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
K bodu 19 - Diskuse
Pan Vyštejn – poukázal na stále se zhoršující stav fary v Mrtníku
Marie Ernestová – upozornila na stále nedořešenou žádost pana V.Mračka o odkoupení
části pozemku ve vlastnictví obce p..č. 642
Zdeněk Mottl – upozornil na potřebu požádat o vydání nového povolení k vypouštění
odpadních vod do stávajícího kanalizačního řadu , stoky A, A1, C, C1, D do konce
roku 2014
U: Zastupitelstvo obce souhlasí se zadáním Zpracování projektové dokumentace na
provoz kanalizačního řádu, stoka A, A1, C, C1,D
K bodu 20
Zastupitelka Marie Ernestova shrnula usnesení.z jednání zastupitelstva. Starosta obce Zdeněk
Mottl ukončil zasedání ve 20.06hodin
Zapsala : Marie Ernestová

Ve Hvozdci dne 14.12. 2014

……………………………

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

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

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