Zápis č. 10 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 12.10. 2015
Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Květa Křivánková,
Dana Vyštejnová, Petr Velich
Omluveni: Petra Ernestová, Milan Hlavatý

Program:
1/ Zahájení
2/ Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3/ Vyjádření ověřovatelů zápisu k č. 9
4/ Kontrola usnesení z posledního veřejného zasedání ZO Hvozdec
5/ Projednání Dohody o vzájemné výpomoci a návaznosti použitých technologií při zimní
údržbě komunikací v sezóně 2015- 2016 mezi KSÚS Středočeského kraje, příspěvkovou
organizací, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 a obcí Hvozdec
6/ Darovací smlouva dle §255 zákona 89/2012 Sb. v účinném znění, mezi firmou Acron ,
spol. s.r.o. a obcí Hvozdec o bezúplatném převodu pozemku p.č. 260/3 v k.ú. Hvozdec o
výměře 147 m2, ostatní komunikace
7/ Stanovení výše poplatku za pronájem prostor v budově OÚ
8/ Projednání žádosti o platbu na projekt „ Pořízení tepelného čerpadla a nové otopné
soustavy „ č. CZ 1.02/3.1.00/14.25946
9/ Informace
10/ Diskuse
11/ Usnesení a závěr

K bodu 1
Zasedání zahájil v 18 .40 starosta obce Zdeněk Mottl. Konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno v souladu s §91 odstavce 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
K bodu 2
Starosta obce přednesl návrh programu a navrhl, aby zapisovatelkou byla paní Marie
Ernestová a ověřovateli paní Dana Vyštejnová a Ing. Květa Křivánková
.
U: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů

K bodu 3
Za ověřovatele zápisu z minulého zasedání Petr Velich prohlásil, že zápis č. 9 byl
vyhotoven v souladu s průběhem jednání zastupitelstva obce
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyjádření ověřovatelů k zápisu
-

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů

K bodu 4
Starosta obce Zdeněk Mottl provedl kontrolu usnesení č. 9 z minulého veřejného zasedání .
Konstatoval, že všechny body jsou průběžně plněny. Připomínky občanů z diskuse byly
zpracovány a rozeslány na příslušné instituce, ale ty nám dosud neodpověděly.
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U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí kontrolu usnesení č. 9 z minulého
veřejného zasedání
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 5
Starosta Zdeněk Mottl přednesl návrh Dohody o vzájemné výpomoci a návaznosti použitých
technologií při zimní údržbě komunikací v sezóně 2015- 2016 mezi KSÚS Středočeského
kraje, příspěvkovou organizací, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 a obcí Hvozdec.
U: Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o vzájemné výpomoci a návaznosti použitých
technologií při zimní údržbě komunikací v sezóně 2015- 2016 mezi KSÚS Středočeského
kraje, příspěvkovou organizací, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 a obcí Hvozdec
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 6
Starosta obce informoval o potřebě řešit situaci vzniklou po elektrifikaci 2 nových RD
v lokalitě Malašovka., kdy firma ČEZ odstranila světlo na komunikaci k prádelně Acron
Hvozdec. Komunikace je nyní ve vlastnictví majitele firmy Acron a obec by nemohla do
jejího stavu a osvětlení zasahovat a investovat. Proto starosta připravil s majitelem Frmy
Acron panem Jirsou Darovací smlouvu dle §255 zákona 89/2012 Sb. v účinném znění, mezi
firmou Acron , spol. s.r.o. a obcí Hvozdec o bezúplatném převodu pozemku p.č. 260/3 v k.ú.
Hvozdec o výměře 147 m2, ostatní komunikace.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Darovací smlouvu dle §255 zákona 89/2012
Sb. v účinném znění, mezi firmou Acron , spol. s.r.o. a obcí Hvozdec o bezúplatném
převodu pozemku p.č. 260/3 v k.ú. Hvozdec o výměře 147 m2, ostatní komunikace
- pro návrh hlasovali 4 zastupitelé, 1 proti
K bodu 7
Zastupitelka Marie Ernestová předložila nový návrh na Stanovení výše poplatku za pronájem
prostor v budově OÚ, neboť po zprovoznění nového systému vytápění všech prostor budovy
se změní i energetická náročnost jejího využívání - příloha č. 1
U: Zastupitelstvo obce schvaluje Stanovení výše poplatku za pronájem prostor
v budově OÚ
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů

K bodu 8
Místostarostka Ing. Květa Křivánková předložila ke schválení Žádost o platbu na projekt
„ Pořízení tepelného čerpadla a nové otopné soustavy „ č. CZ 1.02/3.1.00/14.25946
v následující výši:
SF/CF.......... 20 680,47 Kč, což je 85 %,
ze st. fondů ...1 216,48 Kč, což je 5 %
spolufinancování z rozpočtu obce ........1216,48 Kč, což činí 10 % z celkové výše
U: Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o platbu na projekt „ Pořízení tepelného
čerpadla a nové otopné soustavy č. CZ 1.02/3.1.00/14.25946 ve výši SF/CF 20 680,47 Kč,
což je 85 %, ze st. fondů 1 216,48 Kč, což je 5 % a spolufinancování z rozpočtu obce
1216,48 Kč, což činí 10 % z celkové výše
- pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů

K bodu 9
2

a)
Starosta informoval, že v úterý 27.10. 2015 proběhne závěrečná kontrolní prohlídka stavby
firmy ČEZ Distribuce „ Hvozdec-kNN“ na pozemku p.č. 262/28 a 202/29 – za obec se
zúčastní zastupitelka Marie Ernestová
b)
24.10. 2015 proběhne na jedové hoře slavnostní zakončení bezpečnostních prací – od 14.00
hodin pořádá sdružení Přátelé komárova VLS Jince

K bodu 10
a) Marie Ernestová upozornila na potřebu rozšíření veřejného osvětlení v ulici od Šálků
k Vosínkům v dolním konci obce
b) Petr Velich – upozornil na zřejmě porušené vodovodní potrubí v louce nad Mrtníkem,
starosta Zdeněk Mottl to okamžitě oznámil pracovníkům firmy Vak Beroun
K bodu 11
Zastupitelka Marie Ernestová provedla rekapitulaci usnesení. Starosta Zdeněk Mottl
poděkoval všem za účast a zasedání v ve 20..02 hodin ukončil.

ve Hvozdci dne 21.10. 2015

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

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

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

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

Ověřovatelé zápisu
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