Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne
3.8. 2015
Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Květa Křivánková, Dana
Vyštejnová, Petr Velich Milan Hlavatý,
Omluveni: Petra Ernestová - MD
Program:
1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Vyjádření ověřovatelů k zápisu č. 7
3) Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO Hvozdec
4) Zprávy předsedů finančního a kontrolního výboru
5) Projednání dodatku č.1 k partnerské smlouvě s MAS Brdy
6) Informace o usnesení DSO Mikroregion Hořovicko č.2/2015 ohledně navýšení
členského příspěvku
7) Projednání Smlouvy o dílo č. 21/2015 na realizaci zakázky „ Rozšíření veřejného
osvětlení v lokalitě K hačkám“mezi obcí Hvozdec a firmou Vildmon
8) Informace a různé
9) Diskuse
10) 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.
Navrhl, aby zapisovatelkou byla paní Marie Ernestová a ověřovateli Milan Hlavatý a Dana
Vyštejnová
U: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání , zapisovatele a ověřovatele zápisu
- Pro návrh hlasovalo 6 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, bod ohledně
vyrovnávání terénu dvora kolem obecního skladiště je plněn průběžně
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí kontrolu usnesení č. 7 z minulého
veřejného zasedání ze dne 2.7.. 2015
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 4
Předseda finančního výboru Petr Velich přednesl zprávu o činnosti výboru a provedených
kontrolách hospodaření a majetku obce za uplynulé čtvrtletí.

1

Poté předseda kontrolního výboru Miilan Hlavatý přednesl zprávu o činnosti kontrolního
výboru a provedených kontrolách za uplynulé čtvrtletí, které se týkaly hlavně naplňování
usnesení a správnosti uzavíraných smluv a provádění veřejných zakázek.
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru Petra velicha
a předsedy kontrolního výboru milana Hlavatého
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 5
Zastupitelka Marie Ernestová seznámila přítomné se zněním Dodatku č. 1 k partnerské
smlouvě mezi obcí Hvozdec a MAS Brdy. Smlouva se týká hlavně ujednání o vkladu
penežních prostředků do MAS Brdy , a to pro rok 2015 příspěvek 47,- Kč na obyvatele, tj.
11 985,- Kč . Od roku 2016 bude roční vklad činit 1 500,-Kč ročně.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje v souladu s ustanovením §85 písmene
d)zákona 128/2000 Sb. , o obcích Dodatek č. 1 k partnerské smlouvě mezi obcí Hvozdec
a MAS Brdy a poskytnutí vkladů dle čl. II tohoto dodatku č. 1 , tj. dle čl. II,1 a II.2
jakožto majetkových hodnot poskytovaných společnosti s názvem Místní akční skupina
Brdy
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 6
Místostarostka obce Ing. Květa Křivánková informovala o usnesení DSO Mikroregion
Hořovicko o navýšení členského příspěvku na 10,- Kč na obyvatele ročně, což činí 2 580,Kč.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí informaci o navýšení členského
příspěvku pro DSO Mikroregion Hořovicko
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 7
Zastupitelka Marie Ernestová podala informaci o výsledku výběrového řízení na realizaci
zakázky „ Rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě K hačkám“, kdy se na prvním místě
umístila firma Vildmon – Elektromontážní práce, Na Vinici 1570, Beroun. Předložila
k projednání Smlouvy o dílo č. 21/ 2015 na realizaci zakázky „ Rozšíření veřejného osvětlení
v lokalitě K hačkám“mezi obcí Hvozdec a firmou Vildmon. – Elektromontážní práce. Cena
dodávky je 59 504 ,- Kč bez DPH a 72 000,- s DPH:
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Smlouvu o dílo č. 21/ 2015 na realizaci
zakázky „ Rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě K hačkám“mezi obcí Hvozdec a
firmou Vildmon. – Elektromontážní práce, Na Vinici 1570, 266 01 Beroun.
-pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
a) 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 8
a) Starosta Zdeněk Mottl – informace o dokončení oplocení pozemku p.č. 453/9, 453/8,
454, 451/5 v Mrtníku
U: Zastupitelstvo obce bere i na vědomí informaci o dokončení oplocení
pozemku p.č. 453/9, 453/8, 454, 451/5 v Mrtníku
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-

Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

b) Starosta Zdeněk Mottl – informace o místním šetření ohledně neposečeného pozemku
- farské zahrady dne 13.8. od 9.00 za přítomnosti Odboru výstavby a ŽP MěÚ
Hořovice, za obec Hvozdec se zúčastní starosta obce a zastupitelka M. Ernestová
c) Starosta obce Zdeněk Mottl informoval o skutečnosti, že církev požádala o vydání
pozemků v katastru obce Hvozdec, zejména o lesní pozemky
d) Místostarostka Ing. Květa Křivánková informovala o ochotném a fundovaném
přístupu pracovnice Sdružení na ochranu spotřebitele Ilony Skálové při poskytování
konzultace při řešení problematiky odstoupení od nevýhodné smlouvy. Navrhla
tomuto sdružení , které funguje jako neziskové, poskytnout finanční dar dle darovací
smlouvy ve výši 500,- Kč.
U: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru Sdružení na
ochranu spotřebitele ČR ve výši 500,- Kč.
- Pro návrh hlasovalo ž zastupitelů
e) Místostarostka Ing. Květa Křivánková informovala o možnosti pro zastupitele
zúčastnit se školení a odborných seminářů:
 Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení v praxi dana Vyštejnová, předsedkyně komise pro VZ, 3.12. 2015, Plzeň, cena 1 650,Kč
 Poskytování dotací z veřejných rozpočtůa jejich kontrola se zaměřením na
prevenci rozpočtové kázně a jejich kontrola, Ing. Květa Křivánková,
místostarostka, dne 20.10. 2015 Praha, cena 1 490,- Kč
 Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a službách, Ing. Květa
Křivánková, místostarostka,dne 5.11. 2015, Praha , cena 1490,- Kč
 Hospodaření s majetkem a inventarizace majetku a závazků v úpravě pro rok
2015, Ing. Květa Křivánková, dne 24.9. 2015, Praha, cena 1490,- Kč
U: Zastupitelstvo obce souhlasí s účastí zastupitelů na odborných
vzdělávacích seminářích
Zastupitelstvo obce ukládá místostarostce zaslat na uvedené semináře
přihlášky
f) Starosta obce informoval o termínu kolaudace vrtané studny v areálu firmy Acron dne
4.8. 2015 od 8.30 – za obec se zúčastní zastupitelka Marie Ernestová
g) Starosta obce informoval , že z iniciativy Společenského klubu Hvozdec bude
provedeno vymalování chodeb , výčepu a WC, položení dlažby na pánském WC a ve
vstupní chodbě před toaletami. Finanční participace obce se bude týkat pořízení
materiálu a uzavření DPP .
U: Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením úprav vnitřních prostor
Společenského klubu Hvozdec, včetně uzavření DPP.
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 9
Zastupitelé M. Hlavatý, P. Velich a M. Ernestová vyjádřili podivení nad skutečností,
že Povodí Vltavy povolilo panu Votavovi, vlastníku pozemků p.č. 453/9, 453/8, 454,
451/5 v Mrtníku v tak velkém rozsahu provést jejich oplocení ( až k vodní hladině VD
Dráteník)
Zastupitelka Dana Vyštejnová navrhla, aby byl ještě v podzimních měsících zajištěn
odvoz objemného odpadu - zajistí starosta s firmou AVE – říjen 2015
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Zastupitelka Marie Erneestová navrhla , aby ZO uvolnilo na kulturní akci Loučení
s prázdninami cca 7 000,- Kč, zejména na koncert a na Pohádkový les pro děti dne 29.8.
2015, zodpovídá komise pro kulturu, sport a sociální otázky
U: ZO souhlasí s uvolněním částky cca 7 000,- Kč na kulturní akci Loučení
s prázdninami
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
Zastupitelka Marie Ernestová upozornila na nevyvežené odpadní nádoby na dětském
hřišti, dále na mravence v pískovišti a potřebu přeházet písek .
Starosta obce odpověděl, že žádný z přihlášených brigádníků nemá o tuto práci zájem.
Navrhl, aby se o dětské hřiště staral Klub žen Hvozdec.
Zastupitelka Marie Ernestová provedla rekapitulaci usnesení. Starosta Zdeněk Mottl
poděkoval všem za účast a zasedání v ve 20.43 hodin ukončil.

Ve Hvozdci dne 5.8. 2015

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

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

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

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

Ověřovatelé zápisu
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Zastupitelstvo obce Hvozdec schválilo v souladu s ustanovením § 85 písmene d) zákona 128/2000
Sb. , o obcích poskytnutí vkladů dle čl. II tohoto Dodatku č. 1 , tj.zejména dle čl. II,1 a II.2 tohoto
dodatku č.1 jakožto majetkových hodnot poskytovaných společnosti s názvem Místní akční skupina
Brdy (MAS Brdy)dle Smlouvy a rovněž i uzavření tohoto Dodatku č. 1ke Smlouvě, a to svým
usnesením č. 8 ze dne 3.8. 2015.
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