Zápis č. 1 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 9.2.2015
Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Květa Křivánková, Petr
Velich,Milan Hlavatý, Dana Vyštejnová
Omluvena: Petra Ernestová - nemoc

Program:
1) Zahájení,volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Kontrola usnesení z předcházejícího veřejného zasedání
3) Vyjádření ověřovatelů k zápisu
4) Projednání a schválení smlouvy o dílo na „ Pořízení tepelného čerpadla a nové
otopové soustavy ve Hvozdci“ mezi obcí Hvozdec a firmou Teza spol.s.r.o.
5) Projednání a schválení objednávky na provedení auditu „Snížení energetické
náročnosti budovy OU Hvozdec“
6) Projednání a schválení objednávky na zhotovení výškového zaměření obecního
pozemku v k.ú. Hvozdec p.č. 315/49 pro účely uložení kanalizačního řadu obce
Hvozdec v lokalitě Drůbežárna a objednávky na zhotovení projektové dokumentace
7) Žádost pana Tomáše Krose o odprodej pozemku v k.ú. Hvozdec
8) Projednání žádost pana Václava Albla o vydání souhlasu se zateplením a
rekonstrukcí rodinného domu č.p. 73
9) Žádost o odprodej části obecního pozemku p.č. 640 v k.ú. Hvozdec
10) Žádost o povolení pokácení dřeviny rostoucí mimo les na parcele č. 471/3
v Mrtníku,ve vlastnictví pana Martina Kubrichta, Jiráskova 717/11, 268 01 Hořovice
11) Projednání a schválení Dodatku č. 2 a 3 k Obecně závazné vyhlášce obce Hvozdec
č.2/ 2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním a zahradním
(biologickým) odpadem na území obce Hvozdec
12) Zpráva o hospodaření obce v roce 2014
13) Rozpočtové změny 9, 10, 11, 12 /2014
14) Informace a různé
15) Diskuse
16) Usnesení a závěr zasedání

K bodu 1
Zasedání zahájil v 19.06 starosta obce Zdeněk Mottl. Konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno v souladu s §91 odstavce 1 Zákona č. 128/2000 Sb, o obcích.
Navrhla, aby zapisovatelkou byla paní Marie Ernestová a ověřovateli paní Dana Vyštejnová a
Milan Hlavatý.
K bodu 2
Starosta obce konstatoval, že z minulého zasedání nebyly uloženy žádné úkoly.
K bodu 3
Za ověřovatele zápisu z minulého zasedání Dana Vyštejnová prohlásila, že zápis odpovídá
průběhu zasedání a byl správně napsán.
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K bodu 4
Starosta obce předložil k projednání smlouvu o dílo na „ Pořízení tepelného čerpadla a nové
otopové soustavy ve Hvozdci“ mezi obcí Hvozdec a firmou Teza spol.s.r.o. Prohlásil, že její
znění je v souladu s návrhem smlouvy, která byla součástí dokumentace v rámci výběrového
řízení. termín zahájení akce je 1.4. 2015, ukončení včetně předání díla 30.6. 2015. ze strany
obce je změna termínu možná.
U: zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na „ Pořízení tepelného čerpadla a nové
otopové soustavy ve Hvozdci“ mezi obcí Hvozdec a firmou Teza spol.s.r.o. v rozsahu
stanoveném projektovou dokumentací s názvem : „ Zateplení a vytápění staveb –
obecní úřad Hvozdec č.p. 12, 267 62.
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 5
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání objednávku na provedení auditu již
realizované akce „Snížení energetické náročnosti budovy OU Hvozdec“ firmě DEK Projekt
s.r.o. , včetně nabídkové ceny 12 705,- Kč za zpracování
U: Zastupitelstvo obce schvaluje objednávku na provedení auditu „Snížení energetické
náročnosti budovy OU Hvozdec“ firmě DEK Projekt s.r.o. , včetně nabídkové ceny
12 705,- Kč za zpracování
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 6
Starosta obce předložil k projednání objednávku na zhotovení výškového zaměření obecního
pozemku v k.ú. Hvozdec p.č. 315/49 pro účely uložení kanalizačního řadu povrchových vod
obce Hvozdec s možností připojení ČOV v lokalitě Drůbežárna, a to firmě Geodetická
kancelář, Václav Heppner, Nerudova 110/9, 268 01 Hořovice. Toto zaměření je nutné
z důvodu zhotovení projektové dokumentace .Předpokládaná cena zaměření je 5 445,- Kč
Dále starosta navrhl zadat objednávku na zhotovení projektové dokumentace pro tuto stavbu,
včetně položkového rozpočtu, a to Ing. Marii Kaslové, Zaječov – Nová Ves 12, za účelem
vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
U: Zastupitelstvo obce schvaluje objednávku firmě Geodetická kancelář, Václav
Heppner, Nerudova 110/9, 268 01 Hořovice. na zhotovení výškového zaměření obecního
pozemku v k.ú. Hvozdec p.č. 315/49 pro účely uložení kanalizačního řadu povrchových
vod obce Hvozdec s možností připojení ČOV v lokalitě Drůbežárna, včetně
předpokládané ceny 5 445,- Kč
U: zastupitelstvo obce schvaluje provedení objednávky na zhotovení projektové
dokumentace pro stavbu uložení kanalizačního řadu povrchových vod obce Hvozdec
s možností připojení ČOV v lokalitě Drůbežárna,, včetně položkového rozpočtu, a to
Ing. Marii Kaslové, Zaječov – Nová Ves 12, za účelem vydání územního rozhodnutí a
stavebního povolení

-

Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
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K bodu 7
Starosta Zdeněk Mottl předložil k projednání žádost pana Tomáše Krose o odprodej či
pronájem pozemků v k.ú. Hvozdec ve vlastnictví obce Hvozdec. Jedná se o pozemek p.č.
600 , výměra 90 m2, ostatní plocha v oploceném areálu zemědělské usedlosti , odprodej a
pozemek p.č. 596, trvalý travní porost , o výměře 647 m2, odprodej nebo dlouhodobý
pronájem. Oba pozemky se náchazejí v části Mrtník
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje záměr na odprodej pozemku p.č.
600 , výměra 90 m2, ostatní plocha v oploceném areálu zemědělské usedlosti ,Mrtník
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje záměr dlouhodobého pronájmu pozemku p.č.
596, trvalý travní porost , o výměře 647 m2, Mrtník
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
U: Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zjistit cenu pronájmu zemědělské půdy v místě
obvyklou
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 8
Starosta obce předložil žádost pana Václava Albla , Hvozdec 72, o vydání souhlasu se
zateplením a rekonstrukcí rodinného domu č.p. 73 , st.p. 97, dle předložené dokumentace.
U: Zastupitelstvo obce souhlasí s rekonstrukcí rodinného domu č.p. 73 , st.p. 97, dle
předložené projektové dokumentace
U: Zastupitelstvo obce souhlasí se zateplením rodinného domu č.p. 73 , st.p. 97, ve
vlastnictví pana Václava Albla, Hvozdec 72, polystyrénem o tloušťce 160 mm, o který
bude zabrán obecní pozemek p. č. 315/48 ve vzduchu o cca 2 m2 ve prospěch majitele
domu
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 9
Starosta obce předložil žádost pana Václava Mračka, Hvozdec č. 36 ,o odprodej části
pozemku v majetku obce p.č. 640, využívaný jako obecní skladiště.
Upozornil, že pozemek je zatížen věcným břemenem uložení vedení a že obec má záměr zde
vybudovat sběrné místo pro soustředění odpadu produkovaného v obci Hvozdec před jeho
další likvidací. Muselo by nejprve dojít k dělení pozemku.Proto doporučil žádosti pana
Mračka nevyhovět.
U: Zastupitelstvoobce Hvozdec nesouhlasí s dělením a následným odprodejem části
pozemku p.č. 640, k.ú. Hvozdec
- pro návh hlasovali 3 zastupitelé
- 3 byli proti návrhu
Vzhledem k nejednoznačnému hlasování starosta doporučil konat dle jednacího řádu
dohodovací řízení. Zde byla upřednostněna otázka nevyjasněného zatížení pozemku
věcným břemenem a budoucího využití pozemku ve prospěch obce a zastupitelstvo se
rozhodlo žádosti pana Mračka nevyhovět a tomto rozhodnutí jej informovat.
K bodu 10
Starosta ovce Hvozdec předložil Žádost o povolení pokácení dřeviny rostoucí mimo les na
parcele č. 471/3 v Mrtníku,ve vlastnictví pana Martina Kubrichta, Jiráskova 717/11, 268 01
Hořovice. Provedl místní šetření ve spolupráci s e zástupci ČSOP Komárov a doporučil
žádosti vyhovět.
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U: zastupitelstvo obce souhlasí s pokácením dřeviny rostoucí mimo les , a to jasanu
ztepilého, na parcele č. 471/3 v Mrtníku,ve vlastnictví pana Martina Kubrichta,
Jiráskova 717/11, 268 01
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 11
Místostrostka obce Květa Křivánková předložila Dodatku č. 2 a 3 k Obecně závazné
vyhlášce obce Hvozdec č.2 / 2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním a
zahradním (biologickým )odpadem na území obce Hvozdec.
Dodatkem č. 2 se stanovuje výše poplatku za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a
odstraňování komunálních odpadů pro rok 2015 na 600 ,- Kč na poplatníka.
Dodatek č. 3 doplňuje OZV obce Hvozdec č.2/ 2011 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním a zahradním (biologickým )odpadem na území obce Hvozdec o vymezení způsobu
nakládání s biologickým a kovovým odpadem – Příloha č. 1
U: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 a Dodatek č. 3 k Obecně závazné vyhlášce
obce Hvozdec č.2 / 2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním a zahradním
(biologickým )odpadem na území obce Hvozdec.
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 12
Místostarostka Květa Křivánková předložila zprávu o hospodaření obce Hvozdec v roce 2014
– příloha č, 2
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce Hvozdec v roce 2014
– příloha č, 2
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 13
Místostarostka Květa Křivánková informovala o provedení rozpočtových změn č. 10, 11,
12 v roce 2014 (příloha č.3)
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 10, 11, 12 provedené v roce
2014
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 14
Starosta obce předložil žádosti o finanční příspěvek veřejně prospěšných organizací, a to:
a) STP Hořovice
b) B) Svaz neslyšících a sluchově postižených Hořovice
c) Záchranná stanice živočichů ČSOP Rokycany
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje finanční příspěvek pro STP Hořovice ve výši
500,- Kč
Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje finanční příspěvek pro Svazu neslyšících a
sluchově postižených Hořovice ve výši 500,- Kč
Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje finanční příspěvek pro Záchrannou stanici
živočichů ČSOP Rokycany ve výši 500,- Kč
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
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Místostarostka Květa Křivánková předložila návrh na uzavření dohod o pracovní činnosti
a dohod o provedení práce pro rok 2015 (Příloha č.4)
U: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření předložených dohod o pracovní činnosti a
dohod o provedení práce pro rok 2015 dle přílohy č.4
K bodu 15
Zastupitelka Marie Ernestová navrhla, aby se příští jednání zastupitelstva zabývalo
přípravou oslav 70. výročí ukončení 2. světové války a POZ pietního aktu
Zastupitelka Marie Ernestová seznámila zastupitele s dopisem hejtmana Středočeského
kraje Ing. Miloše Patery ke zrušení VÚ Brdy a ke vzniku CHKO Brdy od 1.1. 2016 a
seznámila zastupitele s návrhem na odpověď s náměty a připomínkami
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec souhlasí se stanoviskem k dopisu hejtmana
Středočeského kraje Ing. Miloše Patery ke zrušení VÚ Brdy a ke vzniku CHKO Brdy
od 1.1. 2016
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
k bodu 16
Starosta obce provedl rekapitulaci usnesení.
Poděkoval všem za aktivní přístup k jednání a ukončil zasedání v 21:03 hodin.

ve Hvozdci dne 16.2. 2015

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

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

...............................................

.....................................................

Ověřovatelé zápisu
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