Zápis č. 3 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 10.4. 2015
Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Květa Křivánková, ,Milan
Hlavatý, Dana Vyštejnová, Petra Ernestová
Omluven: Petr Velich

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení č,2 z minulého zasedání
3) Zpráva o činnosti zastupitelstva od ustavujícího zasedání
4) Návrh na podání žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě
K Hačkám“
5) Návrh na podání žádosti o dotaci na projekt „Dešťová kanalizace – kanalizační stoka
G1Hvozdec“
6) Inominátní smlouva o zajištění výkonu technického dozoru objednatele na akci
„Dešťová kanalizace – kanalizační stoka G1Hvozdec“
7) Schválení výzvy a ustavení komise pro hodnocení nabídek na dodavatele akce
„Dešťová kanalizace – kanalizační stoka G1Hvozdec“
8) Rozpočtové změny 1,2., 3, 4
9) Zpráva o hospodaření obce k 31.3. 2015
10) Smlouva o poskytnutí telekomunikačních služeb s firmou Cheznet
11) Položkový rozpočet projektu „Rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě K Hačkám“
12) Projednání a schválení plné moci pro JUDr. Vodičku ve věci zastupování obce
Hvozdec ve sporu s panem Rodovským
13) Návrh na bezúplatný převod pozemku p.č. 432/2v k.ú. Hvozdec ve vlastnictví ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Hvozdec
14) Projednání pachtovní smlouvy č.1 mezi obcí Hvozdec a panem Tomášem
Krosem, Mrtník 7 o propachtování pozemku p.č. 596 v k.ú. Hvozdec, část Mrtník, o
výměře 647 m2 ve vlastnictví obce Hvozdec
15) Informace a různé
16) Diskuse
17) Usnesení a závěr

K bodu 1
Zasedání zahájil v 19.09 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 Milan Hlavatý a
Květa Křivánková
K bodu 2
Starosta obce konstatoval, že z minulého zasedání byly splněný všechny úkoly. Za
ověřovatele zápisu z minulého zasedání Petra Ernestová prohlásila, že zápis odpovídá
průběhu zasedání a byl správně napsán.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí kontrolu usnesení č. 2 z minulého
veřejného zasedání ze dne 2.3. 2015
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
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K bodu 3
Starosta obce Zdeněk Mottl přednesl zprávu o činnosti zastupitelstva od ustavujícího zasedání
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí zprávu starosty o činnosti zastupitelstva
od ustavujícího zasedání
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 4
Zastupitelka Marie Ernestová předložila c z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst a na závazek
spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
U: Obec Hvozdec schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření veřejného
osvětlení v lokalitě K Hačkám“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst a závazek
spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů
projektu.
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 5
Zastupitelka Marie Ernestová předložila návrh, aby obec podala žádost o dotaci na
projekt „Dešťová kanalizace – kanalizační stoka G1Hvozdec“ z Programu 2015 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu životního
prostředí a zemědělství a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5 %
z celkových uznatelných nákladů projektu.
U: Obec Hvozdec schvaluje z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství a
závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných
nákladů projektu.
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 6
Starosta předložil Inominátní smlouvu o zajištění výkonu technického dozoru objednatele na
akci „Dešťová kanalizace – kanalizační stoka G1Hvozdec“
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Inominátní smlouvu o zajištění výkonu
technického dozoru objednatele na akci „Dešťová kanalizace – kanalizační stoka
G1Hvozdec“ a výši odměny TDI za měsíční paušál ve výši 12 100,- Kč s DPH za
podmínky aktivní stavební činnosti
K bodu 7
Starosta obce předložil ke schválení text výzvy k podání nabídky na akci „Dešťová
kanalizace – kanalizační stoka G1Hvozdec“ a předložil návrh na složení hodnotící komise
U: Zastupitelstvo obce schvaluje hodnotící komisi na dodavatele akce „Dešťová
kanalizace – kanalizační stoka G1Hvozdec“ ve složení: Dana Vyštejnová – předseda,
členové: Milan Hlavatý, Zdeněk Mottl, Ing. Marie Kaslová, Karel Pelikán
U: zastupitelstvo schvaluje text výzvy na akci „Dešťová kanalizace – kanalizační stoka
G1Hvozdec“ a pověřuje starostu jejím podpisem
- pro návrh 6 zastupitelů, proti 0, zdržel se 0
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K bodu 8
Místostarostka Květa Křivánková podala informaci o provedených rozpočtových opatřeních,
a to rozpočtových změnách č.1, 2, 3, 4.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí provedená rozpočtová opatření –
rozpočtové změny č. 1, 2, 3 a 4
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 9
Místostarostka Květa Křivánková podala zprávu o hospodaření obce ke dni 31.3. 2015.
Stav financí na účtech: KB.........502 958,- Kč
ČNB...................618 015,- Kč
Hospodaření obce je v souladu s rozpočtem obce na rok 2015.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí zprávu místostarostky o hospodaření
obce k 31.3. 2015
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 10
Starosta předložil ke schválení Smlouvu mezi obcí Hvozdec a firmou Cheznet o.s. o
poskytování telekomunikačních služeb za poplatek 400,- Kč měsíčně na síťové připojen
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Smlouvu mezi obcí Hvozdec a firmou Cheznet
o.s. o poskytování telekomunikačních služeb za poplatek 400,- Kč měsíčně na síťové
připojení
- pro návrh 6 zastupitelů, proti 0, zdržel se 0

K bodu 11
Starosta obce předložil zastupitelstvo obce položkový rozpočet projektu „ Rozšíření
veřejného osvětlení v lokalitě K Hačkám“
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje položkový rozpočet projektu „ Rozšíření
veřejného osvětlení v lokalitě K Hačkám“
U: zastupitelstvo obce ukládá zastupitelce Daně Vyštejnové připravit výzvu k podávání
nabídek na zhotovitele akce „Rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě K Hačkám“
- pro návrh 6 zastupitelů, proti 0, zdržel se 0
K bodu 12
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil návrh na udělení plné moci pro JUDr. Vodičku ve věci
zastupování obce Hvozdec ve sporu obce Hvozdec s panem Rodovským
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje udělení plné moci pro JUDr. Vodičku ve věci
zastupování obce Hvozdec ve sporu obce Hvozdec s panem Rodovským
- pro návrh 6 zastupitelů, proti 0, zdržel se 0
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K bodu 13
Starosta obce předložil doručený návrh na bezúplatný převod pozemku p.č. 432/2 v k.ú.
Hvozdec ( nad oseckou vodárnou) z vlastnictví ČR zastupované Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Hvozdec. Jedná se o účelovou komunikaci.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 432/2 v k.ú.
Hvozdec z vlastnictví ČR zastupované Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví obce Hvozdec
- pro návrh 6 zastupitelů, proti 0, zdržel se 0
K bodu 14
Starosta obce předložil Pachtovní smlouvu č.1 mezi obcí Hvozdec a panem Tomášem
Krosem, Mrtník 7 o propachtování pozemku p.č. 596 v k.ú. Hvozdec, část Mrtník, o výměře
647 m2 ve vlastnictví obce Hvozdec
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Pachtovní smlouvu č.1 mezi obcí Hvozdec a
panem Tomášem Krosem, Mrtník 7 o propachtování pozemku p.č. 596 v k.ú. Hvozdec,
část Mrtník, o výměře 647 m2 ve vlastnictví obce Hvozdec
- pro návrh 6 zastupitelů, proti 0, zdržel se 0
K bodu 15
Zastupitelka Marie Ernestová podala informaci o přípravách oslav 70. výročí ukončení 2.
světové války v obci a pozvala občany k účasti
K bodu 16
Zastupitelka Petra Ernestová poděkovala občanům za vstřícný přístup při placení místních
poplatků na dodržení termínu splatnosti
Paní Marie Šálková -upozornila na nesvítící reflektor veřejného osvětlení v jejich ulici
Paní Vyštejnová – upozornila na zdlouhavost prací prováděných VaK Beroun a dlouhodobě
nezasypané výkopy
K bodu 17
Zastupitelka Marie Ernestová provedla rekapitulaci usnesení. Starosta Zdeněk Mottl
poděkoval všem za účast a zasedání v ve 20.53 hodin ukončil.

ve Hvozdci dne 19.4. 2015

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

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

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

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

Ověřovatelé zápisu
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