Zápis č.7 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec
ze dne 2.7. 2015
Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Květa Křivánková, Dana
Vyštejnová, Petr Velich
Omluven: Petra Ernestová, Milan Hlavatý,

Program:
1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Vyjádření ověřovatelů k zápisu č. 6
3) Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO Hvozdec
4) Projednání žádosti o revolvingový úvěr k finančnímu zajištění akce „ Pořízení
tepelného čerpadla a nové otopné soustavy ve Hvozdci „
5) Zpráva o ukončení akce „ Pořízení tepelného čerpadla a nové otopné soustavy ve
Hvozdci „ a schválení rozpočtové změny č.8
6) Schválení úhrady poloviny částky - náklady na dopravu občanů na poznávací zájezd
dne 20.6. 2015
7) Informace a různé
8) Diskuse
9) Usnesení a závěr

K bodu 1
Zasedání zahájil v 18.46 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 paní Ing. Květa
Křivánková a Dana Vyštejnová
U: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání , zapisovatele a ověřovatele zápisu
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 2
Za ověřovatele zápisu z minulého zasedání Květa Křivánková prohlásila, že zápis odpovídá
průběhu zasedání a byl správně napsán.
K bodu 3
Starosta obce konstatoval, že z minulého zasedání byly splněný všechny úkoly.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí kontrolu usnesení č. 6 z minulého
veřejného zasedání ze dne18.6. 2015
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 4
Místostarostka Ing. Květa Křivánková přednesla návrh žádosti o revolvingový úvěr na
zajištění platby faktury č. 076815 od dodavatele TEZA spol.s r.o. za účelem úhrady
realizace akce „ Pořízení tepelného čerpadla a nové otopné soustavy ve Hvozdci „. Úvěr
bude čerpán ve výši 851 447,- Kč a faktura jím bude částečně finančně kryta ve výši
schválené dotace od SFŽP v rámci OP Životní prostředí na základě smlouvy č. 14209863
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ze dne 3.3. 2015. Zbývající částka bude hrazena z vlastních zdrojů obce. O úvěr bude
požádáno u Komerční banky k účtu 6525131 a bude splacen bezprostředně po obdržení
dotace.
Pokud bude dotace obci poskytnuta do data splatnosti faktury, nebude úvěr čerpán. Dále
místostarostka upozornila na potřebu zaplacení poplatku za zprostředkování.
U: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o revolvingový úvěr na zajištění platby faktury
č. 076815 od dodavatele TEZA spol.s r.o. za účelem úhrady realizace akce „ Pořízení
tepelného čerpadla a nové otopné soustavy ve Hvozdci „ve výši 851 447,- Kč u
Komerční banky k účtu č. 65 25131/0100.
U: Zastupitelstvo obce souhlasí se zaplacením poplatku za zprostředkování úvěru
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 5
Starosta Zdeněk Mottl podal zprávu o ukončení akce „ Pořízení tepelného čerpadla a nové
otopné soustavy ve Hvozdci „ a předložil zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb a
jejich ucelených součástí podle z. 113/1991 Sb. dle smlouvy o dílo ze dne 13.1. 2015.
Přejímací řízení bylo zahájeno dne 30.6. 2015 a ukončeno dne 30.6. 2015. Za objednatele byl
přítomen starosta, za dodavatele pan Lesák, za TDI pan Čestmír Jirmus, firma Tendra.
Místostarostka obce Hvozdec předložila ke schválení rozpočtovou změnu číslo 8, z důvodu
potřeby čerpání finančních prostředků na tuto akci a přijetí dotace. V souladu s ustanovením
par. 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde
k rozpočtovému opatření z důvodu změny rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích
a to změnou objemu.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí zprávu o ukončení akce „ Pořízení
tepelného čerpadla a nové otopné soustavy ve Hvozdci „ a zápis o odevzdání a převzetí
dokončených staveb a jejich ucelených součástí podle z. 113/1991 Sb.
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje rozpočtovou změnu č.8 z důvodu změny na
závazných ukazatelích.
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 6
Starosta obce Zdeněk Mottl navrhl , aby obec uhradila ½ finanční částky dle vystavené
faktury ve výši 9 341,-Kč za dopravu na poznávací zájezd občanů obce dne 20.6. 2015.
Zbývající ½ částky bude uhrazena z dobrovolného příspěvku občanů.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje úhradu ½ finanční částky dle faktury ve
výši 9 341,-Kč za dopravu na poznávací zájezd občanů obce dne 20.6. 2015.
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 7 a 8
a) Místostarostka Ing. Květa Křivánková podala informaci , že obec podala žádost na
KÚSK, aby mohla od 1.1. 2016 provádět vidimaci a legalizace ( úřední ověření
skutečnosti a ověřování podpisů) . Žádost se týká zařazení obce Hvozdec do seznamu
obecních úřadů,které mohou dle § 1 vyhlášky 36/2006 Sb. provádět tuto činnost. Za
tímto účelem bude pořízeno razítko a záznamová kniha, které budou ukládány do
trezoru. Právo vidimace bude míst místostarostka a starosta.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje zaslání žádosti na KÚSK o provádění
vidimace a legalizace ( úřední ověření skutečnosti a ověřování podpisů) a o zařazení
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obce Hvozdec do seznamu obecních úřadů,které mohou dle § 1 vyhlášky 36/2006 Sb.
provádět tuto činnost.
-pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
b) Starosta obce podal informaci o záměru upravit nádvoří obecního skladiště ve
výši nákladů cca 10 000,- Kč za účelem lepší údržby zeleně a sečení trávy
U: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr upravit nádvoří obecního skladiště ve výši
nákladů cca 10 000,- Kč za účelem lepší údržby zeleně a sečení trávy
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 9
Zastupitelka Marie Ernestová provedla rekapitulaci usnesení. Starosta Zdeněk Mottl
poděkoval všem za účast a zasedání v ve 20.03 hodin ukončil.

ve Hvozdci dne 2.7. 2015

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

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

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

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

Ověřovatelé zápisu
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