Zápis č. 11 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 27.11. 2015
Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Květa Křivánková,
Dana Vyštejnová, Petr Velich, Milan Hlavatý
Omluveni: Petra Ernestová – rodičovská dovolená
Přítomno 6 občanů dle PL

Program:
1/ Zahájení
2/ Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3/ Vyjádření ověřovatelů zápisu k č. 11
4/ Kontrola usnesení č. 10 z posledního veřejného zasedání ZO Hvozdec
5/ Projednání nájemní smlouvy mezi obcí Hvozdec a Společenským klubem Hvozdec z.s. o
pronájmu nebytových prostor v budově č.p.12 ve vlastnictví obce Hvozdec
6/ Rámcová smlouva o poskytování servisních služeb mezi obcí Hvozdec a firmou Emil
Vildmon- elektromontážní práce
7/ Obecně závazná vyhláška obce Hvozdec o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním a
zahradním (biologickým) odpadem na území obce Hvozdec
8/ Směrnice obce Hvozdec o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a
závazků , příkaz k provedení inventarizace a schválení inventarizační komise
9/ Zprávy předsedů výborů komisí ZO Hvozdec
10/ Projednání návrhu rozpočtu obce Hvozdec na rok 2016
11/Návrh na modernizaci vybavení jednotky SDH Hvozdec
12/ Záměry ZO Hvozdec pro rok 2016
13/ Informace o rozpočtových změnách a o hospodaření obce Hvozdec
14/ Schválení vyplacení odměn a mezd za měsíc prosinec z rozpočtu na rok 2015
15/ Revokace usnesení č.8 / 2015 k problematice oplocení pozemku p.č. 453/9,453/8, 454,
451/5 v katastru obce Hvozdec, osada Mrtník ve vlastnictví pana Bohumila Votavy
16/ Projednání žádosti o dotaci ze SFŽP pro veřejné budovy - odstranění vlhkosti ve zdivu
17/ Informace
18/ Diskuse
19/ Usnesení a závěr
K bodu 1
Zasedání zahájil v 18 .15 hodin 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, doplnění programu o body 15 a 16. Dále
navrhl, aby zapisovatelkou byla paní Marie Ernestová a ověřovateli paní Dana Vyštejnová a
Petr Velich
.
U: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání doplněný o body 15 a 16
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
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K bodu 3
Za ověřovatele zápisu z minulého zasedání Dana Vyštejnová prohlásila, že zápis č. 10 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. 10 z minulého veřejného zasedání .
Konstatoval, že všechny body jsou průběžně plněny. Připomínky občanů z diskuse byly
řešeny a na jejich základě došlo k rozšíření osvětlení a výměně světel veřejného osvětlení
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí kontrolu usnesení č. 10 z minulého
veřejného zasedání
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 5
Zastupitelka Marie Ernestová předložila návrh nájemní smlouvy mezi obcí Hvozdec a
Společenským klubem Hvozdec z.s. o pronájmu nebytových prostor v budově č.p.12 ve
vlastnictví obce Hvozdec
U: Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu mezi obcí Hvozdec a Společenským
klubem Hvozdec z.s. o pronájmu nebytových prostor v budově č.p.12 ve vlastnictví obce
Hvozdec
Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 6
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání Rámcovou smlouvu o poskytování
servisních služeb mezi obcí Hvozdec a firmou Emil Vildmon- elektromontážní práce při
opravách a údržbě veřejného osvětlení
U: Zastupitelstvo obce schvaluje Rámcovou smlouvu o poskytování servisních služeb
mezi obcí Hvozdec a firmou Emil Vildmon- elektromontážní práce
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 7
Zastupitelka Marie Ernestová předložila v souvislosti s rozšířením sběrných míst v obci nový
návrh Obecně závazné vyhlášky obce Hvozdec o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním a
zahradním (biologickým) odpadem na území obce Hvozdec
U: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hvozdec 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 8
Místostarostka Ing. Květa Křivánková předložila k projednání Směrnici obce Hvozdec o
organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků . Dále navrhla ustanovit
inventarizační komisi pro provedení řádné fyzické a dokladové inventarizace ve dnech 28.12.
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2015 – 11.1. 2016 ve složení : Petr Velich, Petra Ernestová, Ing. Květa Křivánková a Zdeněk
Vyštejn. Dále předložila ke schválení Příkaz k provedení řádné dokladové a fyzické
inventarizace majetku ke dni 31.12. 2015.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Směrnici obce Hvozdec o organizaci a
způsobu provedení inventarizace majetku a závazků
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
U: Zastupitelstvo obce schvaluje Příkaz k provedení řádné dokladové a fyzické
inventarizace majetku ke dni 31.12. 2015.
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
U: Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi ve složení: Petr Velich, Petra
Ernestová, Ing. Květa Křivánková a Zdeněk Vyštejn.
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 9
Předsedové jednotlivých výborů a komisí přednesli zprávu o činnosti výborů a komisí za
uplynulé čtvrtletí:
a) kontrolní výbor – předseda Milan Hlavatý informoval, že výbor se zabýval kontrolou
plnění usnesení zastupitelstva z veřejných zasedání
b) finanční výbor – předseda Petr Velich informoval, že finanční výbor se zabýval
shromažďováním podkladů k provedení inventarizace
c) osadní výbor - předseda Petr Velich informoval, že osadní výbor na své poslední
schůzce navrhl předat podněty zastupitelstvu na řešení těchto problémů v osadě
Mrtník:
- potřeba vybudování odvodňovacího kanálu či příkopu v lokalitě U skály a kolem RD
a zahrady pana Vl. Veselého
- reklamace provedení opravy schodiště ke kostelu v Mrtníku – omítka opadává
- stav el. rozvodů pod kostelem
- zakoupení zásobníku na posypový materiál
d) komise pro sport, kulturu a sociální otázky – předsedkyně Marie Ernestová podala
informaci o pořádaných akcích v uplynulém období a seznámila přítomné s plánem
činnosti na rok 2016 včetně finančního krytí akcí ve výši cca 50 000,- Kč
e) komise pro výběrová řízení – předsedkyně Dana Vyštejnová informovala o výsledcích
proběhlých VŘ a o účasti na školení předsedkyně komise
f) komise pro hospodářskou činnost – vzhledem k mateřské a následné rodičovské
dovolené předsedkyně se komise v uplynulém pololetí nescházela
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí zprávy předsedů výborů a komisí
U: zastupitelstvo obce ukládá starostovi zabývat se podněty osadního výboru Mrtník
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 10
Místostostarostka Ing.Květa Křivánková přednesla návrh rozpočtu obce Hvozdec na rok 2016
v paragrafovém znění. Uvedla, že návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a el.
úřední desce po dobu 15 dnů
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U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje rozpočet obce Hvozdec na rok 2016
v paragrafovém znění.
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 11
Předsedkyně komise pro VŘ Dana Vyštejnová přednesla návrh na modernizaci vybavení JSDH
Hvozdec a to zakoupení vozidlové a ruční vysílačky včetně antény za nabídkovou cenu:
ruční vysílačky....3 ks po 5 873,-Kč, vozidlová vysílačka ....2830 ,- Kč a anténa......1000,- Kč ,
v celkové hodnotě 21 449,- Kč včetně DPH
U: Zastupitelstvo obce schvaluje modernizaci vybavení JSDH Hvozdec v celkové výši 19 340,-Kč
včetně DPH
- pro návrh hlasovalo ž zastupitelů

K bodu 12
Starosta obce Zděněk Mottl předložil k projednání investiční i neinvestiční záměry obce Hvozdec
na rok 2016, z nichž jsou nejdůležitější:
- rozšíření dešťové kanalizace
- opravy místních komunikací , zejména Malašovka
- vybudování zpevněné plochy u zastávky
- Dovybavení dětského hřiště novými herními prvky
- dokončit oplocení sběrného dvora
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje investiční i neinvestiční záměry obce Hvozdec na rok
2016
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 13
Místostarostka Květa Křivánková podala informaci o provedeném rozpočtovém opatření, a to
rozpočtové změně č. 9 a 10
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 9 a rozpočtovou změnu č. 10
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

Dále podala informaci o hospodaření obce k 27.11. 2015.
- Na účtu u ČNB je uloženo 421 545,- Na účtu u KB je uloženo 778 000,- Kč
- Hotovost v pokladně činí 3 000,U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 27.11. 2015
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 14
Místostarostka ing. Květa Křivánková požádala, aby vyplacení odměn a mezd za měsíc
prosinec bylo provedeno z rozpočtu na rok 2015, do 31.12. 2015
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje vyplacení odměn a mezd za měsíc prosinec
z rozpočtu na rok 2015
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 15
Na jednání se dostavil pan Bohumil Votava, bytem Ve Stráni1651 Beroun, vlastník pozemků
p.č. 453/9,453/8, 454, 451/5 v katastru obce Hvozdec, osada Mrtník a požádal o revokaci
usnesení č.8 ZO ze dne 3.8. 2015. Usnesením bylo vydáno zamítavé stanovisko se stavbě
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oplocení tohoto pozemku až k hladině VD Dráteník . Vysvětlil osobně důvody nutnosti
výstavby oplocní a předložil souhlasná stanoviska všech dotčených institucí, včetně Povodí
Berounky..
U: Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č.8 ze dne 3.8. 2015
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů Proti 0
Zdržel se 1
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem stavby oplocení pozemků p.č. 453/9,453/8,
454, 451/5 v katastru obce Hvozdec, osada Mrtník , ve vlastnictví pana Bohumila
Votavy
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů Proti 0
Zdržel se 1
Zastupitelstvo obce ukládá místostarostce zaslat panu Votavovi písemné vyrozumění
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů Proti 0
Zdržel se 1
K bodu 16
Místostarostka Ing. Květa Křivánková předložila k projednání žádost obce Hvozdec o dotaci
ze SFŽP pro veřejné budovy - odstranění vlhkosti ve zdivu. Jedná se o dotační program do
roku 2020 a první kolo výzev bude zveřejněno k 1.12. 2015, žádost musí být podána do 15.4.
2016. Obec využije žádost na řešení problému vlhkého zdiva v budově sídla Obecního úřadu
Hvozdec v majetku obce, č.p.12.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje podání žádosti o dotaci ze SFŽP pro veřejné
budovy - odstranění vlhkosti ve zdivu
-pro návrh hlasovalo ž zastupitelů
K bodu 17
Zastupitelka Marie Ernestová pozvala občany na Sousedské adventní setkání u
vánočního stromu – dne 5.12. 2015 od 15. 00 hodin
K bodu 18
Pan Čermák – pozastavil se nad nízkým zájmem občanů, zvláště mladší generace o
veřejný život v obci
Petr Velich- navrhl, aby zastupitelstvo konalo častěji výjezdní zasedání a obchůzku po
různých částech obce, aby mohlo objektivněji posuzovat potřeby občanů
Paní Hochmanová a paní Hlavatá – navrhovali bohatší vánoční výzdobu obce,např
figurky ze sena nebo osvětlení kapličky
K bodu 19
Zastupitelka Marie Ernestová provedla rekapitulaci usnesení. Starosta Zdeněk Mottl
poděkoval všem, kteří se podílejí na veřejném a společenském životě v obci, zejména členům
SDH, Klubu žen, Společenského klubu a KSČM. Také poděkoval všem za účast a zasedání
ve 20..08 hodin ukončil s přáním příjemného prožití adventního času.
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ve Hvozdci dne 3.12. 2015
............................................
Místostarostka

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

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

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

Ověřovatelé zápisu
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