Zápis č. 5 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 8.6. 2015
Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Květa Křivánková,
Dana Vyštejnová, Petr Velich
Omluveni: Petra Ernestová, Milan Hlavatý

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení č,4 z minulého zasedání
3) Projednání a schválení výzvy na veřejnou zakázku „Rozšíření veřejného osvětlení
v lokalitě K Hačkám"
4) Projednání a schválení výsledků výběrového řízení na realizaci zakázky „Dešťová
kanalizace –Kanalizační stoka G1 Hvozdec“.
5) Projednání a schválení směrnice Obce Hvozdec č.1/2015 O zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu
6) Projednání cenové nabídky na pořízení zahradního traktoru pro údržbu veřejných
ploch a veřejné zeleně
7) Zpráva o výsledcích šetření revizního technika elektro v budově obecního úřadu
8) Projednání nové smlouvy o zabezpečení budovy OÚ se společností JABLOTRON
9) Informace a různé
10) Diskuse
11) Usnesení a závěr

K bodu 1
Zasedání zahájil v 18.16 starosta obce Zdeněk Mottl. Konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno v souladu s §91 odstavce 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Navrhl, aby zapisovatelkou byla paní Marie Ernestová a ověřovateli pan Petr Velich a Dana
Vyštejnová
K bodu 2
Starosta obce konstatoval, že z minulého zasedání byly splněný všechny úkoly. Za
ověřovatele zápisu z minulého zasedání Dana Vyštejnová prohlásila, že zápis odpovídá
průběhu zasedání a byl správně napsán.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí kontrolu usnesení č. 4 z minulého
veřejného zasedání ze dne 18.5. 2015
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 3
Zastupitelka Dana Vyštejnová předložila návrh znění výzvy na realizaci zakázky zak
„Rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě K Hačkám" v hodnotě 59 506,- Kč bez DPH
v termínu 1.9. 2015 – 30.10. 2015
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje výzvu na realizaci zakázky „Rozšíření
veřejného osvětlení v lokalitě K Hačkám"
Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
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K bodu 4
Starosta obce Zdeněk Mottl podal zprávu o výsledcích jednání výběrové komise na
dodavatele veřejné zakázky „Dešťová kanalizace –Kanalizační stoka G1 Hvozdec“ ze dne
22.5. 2015. Výběrová komise doporučuje firmu DOZEP s.r.o. s cenovou nabídkou na
874 670 s DPH.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje výsledek výběrového řízení doporučený
výběrovou komisí, a to firmu DOZEP s.r.o. s cenovou nabídkou na 874 670,- Kč s DPH
jakožto dodavatele veřejné zakázky „Dešťová kanalizace –Kanalizační stoka G1
Hvozdec“
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 5
Zastupitelka Marie Ernestová předložila k projednání a schválení Směrnice Obce Hvozdec
č.1/2015 O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Směrnice Obce Hvozdec č.1/2015 O zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 6
Zastupitelka Dana Vyštejnová a starosta obce Zdeněk Mottl předložili cenovou nabídku na
realizaci zakázky malého rozsahu, zakoupení zahradního traktoru, a to na základě výzvy
zaslané jednomu dodavateli, panu Zbyňku Vítkovi, adresa provozovny Kollárova 861,
Beroun,
a) Honda HF2417……….99 590,- Kč
b) Stiga Estate 6102……..89 990,-Kč
c) Viking MT 6112C……117 000,- Kč.
Navrhli realizaci varianty a), tedy Honda HF2417 za 99 590,- Kč s DPH.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec souhlasí s nákupem zahradního traktoru Honda
HF2417 za 99 590,- Kč pro účel údržby veřejného prostranství a zeleně
- pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 7
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil zprávu o výsledcích šetření revizního technika elektro
v budově obecního úřadu. Byla zjištěna závada na rozvaděči v chodbě a na vypínači
v salónku. Závady jsou závažného charakteru a je třeba provést výměnu rozvaděče.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec souhlasí s provedením výměny rozvaděče v chodbě OU
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů

K bodu 8
Starosta obce předložil k projednání a schválení novou aktualizovanou smlouvu se
společností Jablotron o zabezpečení objektu budovy OÚ včetně prostor Společenského
klubu. Jedná se zejména o změnu časového prostoru proodblokování zabezpečovacího
systému.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje aktualizovanou smlouvu o zabezpečení
budovy OÚ se společností JABLOTRON
- pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
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K bodu 9
A) Místostarostka Květa Křivánková informovala o připravované kontrole Finančního
úřadu Hořovice na čerpání dotace KÚSK na akci Oprava komunikace v Chrástce v roce
2014.
K bodu 10
A) Starosta obce informoval, že obec byly pochválena společností EKO – Kom za třídění
odpadu v roce 2014, kdy občané vytřídili do kontejnerů suroviny za 34 000,- Kč.
Zastupitelka Marie Ernestová se zeptala, zda by obec neměla navýšit počet kontejnerů, neboť
zejména v létě bývají přeplněné.
Starosta odpověděl, že ne, že chyba je v neúsporném a nesystematickém vkládání odpadů do
kontejnerů, např. bez sešlápnutí, láhve i s obsahem, apod. Je třeba občany vyzvat ve
zpravodaji k odpovědnějšímu přístupu.

K bodu 11
Zastupitelka Marie Ernestová provedla rekapitulaci usnesení. Starosta Zdeněk Mottl
poděkoval všem za účast a zasedání v ve 20..03 hodin ukončil.

ve Hvozdci dne 15.6. 2015

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

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

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

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

Ověřovatelé zápisu
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