Zápis č. 2 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 2.3. 2015
Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Květa Křivánková, Petr
Velich,Milan Hlavatý, Dana Vyštejnová, Petra Ernestová
pan Václav Mraček

Program:
1. Zahájení – volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola posledního usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hvozdec
3. Smlouva č.14209863 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci operačního programu životního prostředí
4. Smlouva o díle na zpracování projektové dokumentace ke stavbě kanalizační stoky „G1“
zaústěné do stávající stoky „D“ parcelní číslo 315/49 včetně inženýrské činnosti
5. Položkový rozpočet na prodloužení veřejného osvětlení v lokalitě „Drůbežárna“
6. Finanční zajištění karnevalu pro děti – 7.3.2015
7. Prodej pozemku v k.ú. Hvozdec, p.č. 600 o výměře 90m2 – ostatní plocha v oploceném
areálu zemědělské usedlosti Mrtník.
8. Pronájem pozemku v k.ú. Hvozdec, p.č. 596 o výměře 647m2 – trvalý travní porost Mrtník
9. Informace
10. Různé
11. Diskuze
12. Usnesení
13. Závěr

K bodu 1
Zasedání zahájil v 19.11 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 pan Petr Velich a Petra
Ernestová
K bodu 2
Starosta obce konstatoval, že z minulého zasedání byly splněný všechny úkoly. Starostovi
bylo uloženo zjistit výši pachtovného za zemědělskou půdu , což splnil a zjistil, že místně
obvyklá je cena 0,10 Kč za 1 m2
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Za ověřovatele zápisu z minulého zasedání Dana Vyštejnová prohlásila, že zápis odpovídá
průběhu zasedání a byl správně napsán.

K bodu 3
Starosta obce předložil k projednání Smlouvu č.14209863 mezi obcí Hvozdec a SFŽP o
poskytnutí podpory ve výši 42572,-Kč ( což činí 5% způsobilých výdajů na celou akci
z částky 851 447,- Kč) ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního
programu životního prostředí
U: zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č.14209863 mezi obcí Hvozdec a SFŽP o
poskytnutí podpory ve výši 42572,-Kč ( což činí 5% způsobilých výdajů na celou akci
z částky 851 447,- Kč) ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního
programu životního prostředí
Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 4
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání Smlouvu o dílo mezi obcí Hvozdec a Ing.
Marií Kaslovou, Zaječov, Nová Ves 12, na zpracování projektové dokumentace ke stavbě
kanalizační stoky G1 na pozemku ve vlastnictví obce p.č. 315/49 v termínu
12.2. – 15. 5 za cenu 25 000,- Kč. Cena zahrnuje zpracování projektu, přípravu podkladů pro
územní rozhodnutí a vydání stavebního povolení. Platba bude provedena v hotovosti .
U: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Hvozdec a Ing. Marií
Kaslovou, Zaječov, Nová Ves 12, na zpracování projektové dokumentace ke stavbě
kanalizační stoky G1 na pozemku ve vlastnictví obce p.č. 315/49 v termínu
12.2. – 15. 5 za cenu 25 000,- Kč včetně podkladů pro vydání územního rozhodnutí a
stavebního povolení.
U: Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením platby za odvedené dílo v hotovosti
- pro návrh hlasovalo 7zastupitelů

K bodu 5
Starosta obce a zastupitelka Dana Vyštejnová předložili k projednání položkový rozpočet na
prodloužení veřejného osvětlení v lokalitě „Drůbežárna“ v délce cca 90 m za cenu 36 894,-.
Zastupitelé Milan Hlavatý a Marie Ernestová vznesli dotaz. zda je vhodné použít dřevěné
sloupy k instalaci osvětlení. Starosta Zdeněk Mottl navrhl , aby byl položkový rozpočet
přepracován a předložen znovu ve 2variantách: a) s použitím odlehčených betonových sloupů
b) s použitím kovových sloupů
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec doporučuje aby byl položkový rozpočet na prodloužení
veřejného osvětlení v lokalitě „Drůbežárna“ přepracován a předložen znovu ve 2
variantách: a) s použitím odlehčených betonových sloupů
b) s použitím kovových sloupů
-

Pro návrh hlasovalo 7zastupitelů
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K bodu 6
Zastupitelka Petra Ernestová předložila návrh na finanční zajištění Dětského maškarního
karnevalu, který se bude konat 7.3. 2015 od 15.00 hodin.
Honorář moderátorovi........................4 500,Cestovné................................................700,Zastupitelka Marie Ernestová navrhla, aby se Klub žen a SDH Hvozdec podílely částkou
500,- ( každý spolek). Náklady obce tak budou 3 500,- Kč. Cestovné bude uhrazeno
z vybraného dobrovolného vstupného.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje finanční příspěvek na zajištění Dětského
maškarního karnevalu ve výši 3 500,- Kč.
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 7
Starosta Zdeněk Mottl předložil k projednání žádost pana Tomáše Krose o odprodej
pozemku v k.ú. Hvozdec ve vlastnictví obce Hvozdec. p.č. 600 o výměře 90m2 ,– ostatní
plocha , v oploceném areálu zemědělské usedlosti Mrtník, za cenu 50,- Kč za 1 m2. Vzhledem
k tomu, že na vyvěšený záměr nereagoval žádný jiný zájemce, doporučil žádosti vyhovět,
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje prodej pozemku p.č. 600 , výměra 90 m2,
ostatní plocha v oploceném areálu zemědělské usedlosti ,Mrtník, panu Tomáši Krosovi
za cenu 50,- Kč za 1 m2
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
U: Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zadat vypracování kupní smlouvy Geodetické
kanceláři Václav Hepner, Hořovice
- pro návrh hlasovalo 7zastupitelů
K bodu 8
Starosta obce předložil žádost pana pana Tomáše Krose o propachtování (pronájem)
pozemku v k.ú. Hvozdec ve vlastnictví obce Hvozdec. p.č. 596, trvalý travní porost , o
výměře 647 m2, Mrtník. Vzhledem k tomu, že na vyvěšený záměr nereagoval žádný jiný
zájemce, doporučil žádosti vyhovět.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje propachtování (pronájem) pozemku v k.ú.
Hvozdec ve vlastnictví obce Hvozdec. p.č. 596, trvalý travní porost , o výměře 647 m2,
Mrtník za cenu 0,10 Kč za 1 m2, na dobu 5 let panu Tomáši Krosovi
U: zastupitelstvo obce Hvozdec ukládá starostovi připravit pachtovní smlouvu mezi obcí
Hvozdec a panem Tomášem Krosem o propachtování pozemku p.č. 596, Mrtník
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 9 a 10
a)
Starosta seznámil zastupitele s dopisem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
a s jeho informací, že pozemek p.č. 404/2 , kde jsou umístěny studny pro zásobování obce
pitnou vodou a který má být předmětem církevních restitucí, nelze zatížit věcným břemenem
ve prospěch obce Hvozdec
U: Zastupitelstvo bere informaci na vědomí, ale nesouhlasí s přístupem státu k vydávání
pozemků, na nichž jsou umístěny veřejně prospěšné stavby
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
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b)
Starosta informoval o žádosti pana Rodovského o poskytnutí informací a o přístup ke spisu
ohledně odprodeje jeho hrobky. Starosta navrhuje žádosti pana Rodovského vyhovět i přes
odmítavé stanovisko právníka
U: zastupitelstvo souhlasí s vyhověním žádosti pana Rodovského o poskytnutí informací
a s umožněním přístupu ke spisu ohledně odprodeje jeho hrobky.
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 11
Pan Václav Mraček – požaduje, aby obec zajistila řádnou údržbu pozemku p.č. 640 v k.ú.
Hvozdec, který sousedí s jeho zahradou.Je ochoten část pozemku odkoupit i s věcným
břemenem
K bodu 12 a 13
Starosta obce provedl rekapitulaci usnesení.
Poděkoval všem za aktivní přístup k jednání a ukončil zasedání v 21:13 hodin.

ve Hvozdci dne 9.3. 2015

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

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

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

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

Ověřovatelé zápisu
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