Zápis č. 11 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 1.12. 2016
Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, Květa Křivánková, Dana
Vyštejnová, Milan Hlavatý
Omluveni: Petra Ernestová - MD, Petr Velich,
Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Vyjádření ověřovatelů k zápisu č. 10 /2016
3. Kontrola usnesení č. 10 z minulého veřejného zasedání včetně vyhodnocení činnosti
zastupitelstva obce Hvozdec v roce 2016
4. Projednání výsledků VŘ na akci "Oprava střechy na budově bývalé školy v Mrtníku"
5. Projednání návrhu na vyplacení odměn za měsíc prosinec z rozpočtu na rok 2016
6. Projednání návrhu na odprodej podílových listů a podobných cenných papírů a
dluhopisů kolektivního investování ISČS korporátní dluhopisy, ISČS Sporobond a ISČS
Sporoinvest
7. Projednání záměru na uzavření Dohody o zajištění předškolního vzdělávání v Městské
MŠ Hořovice
8. Žádost pana Ondřeje Hůrky o pronájem nebytových prostor ve vlastnictví obce, a to
části obecního skladiště za účelem uložení lodi
9. Projednání změny pojišťovací makléřské firmy
10. Projednání žádosti MěÚ Hořovice o vyjádření k projektu s názvem „ Komunitní plán
sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2020 -2024
11. Informace a různé
12. Diskuse
13. Usnesení, závěr

K bodu 1
Zasedání zahájil v 19.07 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 5 zastupitelů
K bodu 2
Za ověřovatele zápisu z minulého zasedání Dana Vyštejnová prohlásila, že zápis č. 9
odpovídá průběhu zasedání a byl správně napsán.
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K bodu 3
Starosta obce konstatoval, že z minulého zasedání byly splněny všechny úkoly
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí kontrolu usnesení č. 9 z minulého
veřejného zasedání a zprávu o činnosti zastupitelstva , realizovaných akcích a
splněných úkolech v roce 2016
-

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů

K bodu 4
Předsedkyně komise pro veřejné zakázky Dana Vyštejnová předložila k projednání výsledky
výběrového řízení na akci "Oprava střechy na budově bývalé školy v Mrtníku" včetně
zprávy hodnotící komise a výběru vítězné firmy. Vítěznou firmou je HMS s.r.o. , Masarykova
234, 268 01 Hořovice , a to za nabídkovou cenu 589 629, 67 Kč s DPH ( 487 297, 25 Kč
s DPH).
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje výsledky výběrového řízení na akci "Oprava
střechy na budově bývalé školy v Mrtníku" včetně zprávy hodnotící komise a výběru
vítězné firmy, kterou je HMS s.r.o. , Masarykova 234, 268 01 Hořovice , a to za
nabídkovou cenu 589 629, 67 Kč s DPH ( 487 297, 25 Kč s DPH).
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů

K bodu 5
Místostarostka obce Ing. Květa Křivánková předložila návrh na na vyplacení odměn za měsíc
prosinec z rozpočtu na rok 2016
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje vyplacení odměn za měsíc prosinec
z rozpočtu na rok 2016
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů

K bodu 6
Místostarostka obce Ing. Květa Křivánková předložila k projednání návrh na odprodej
podílových listů a podobných cenných papírů a dluhopisů kolektivního investování ISČS
korporátní dluhopisy, ISČS Sporobond a ISČS Sporoinvest
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje odprodej podílových listů a podobných
cenných papírů a dluhopisů kolektivního investování ISČS korporátní dluhopisy, ISČS
Sporobond a ISČS Sporoinvest
U: Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostce uložit finanční výnos do jiného
peněžního ústavu , a to do Komerční banky
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
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K bodu 7
Starosta Zdeněk Mottl přednesl záměr na uzavření Dohody o zajištění předškolního
vzdělávání v Městské MŠ Hořovice pro děti občanů Hvozdce a Mrtníka. Doporučil uzavření
podobné dohody i s městysem Komárov.
U:Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje uzavření Dohody o zajištění předškolního
vzdělávání v Městské MŠ Hořovice
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 8
Starosta obce předložil žádost pana Ondřeje Hůrky o pronájem nebytových prostor ve
vlastnictví obce, a to části obecního skladiště za účelem uložení lodi v období od 1.1. 2017 do
30.4. 2017. Podal informaci, že záměr na pronájem těchto prostor byl řádně zveřejněn.Navrhl
poplatek za pronájem stanovit paušálně, a to 200,- Kč za 1 kalendářní měsíc.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Žádost pana Ondřeje Hůrky o pronájem
nebytových prostor ve vlastnictví obce, a to části obecního skladiště za účelem uložení
lodi od 1.1- 2017 do 30.4. 2017 za paušální poplatek 200,- Kč za 1 kalendářní měsíc.
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 9
Místostarostka Ing. Květuše Křivánková podala návrh na změnu pojišťovací makléřské
firmy, včetně zrušení plné moci pro firmu MONDE Finance , Národní 138/10, 110 00 Praha
1, z 22.4. 2016. Navrhla udělit plnou moc k zastupování makléřské firmě INVERMA c.z. ,
spol. s.r.o., Kašparovo náměstí, 5/ 2271, 180 00 Praha 8
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje na změnu pojišťovací makléřské firmy, včetně
zrušení plné moci pro firmu MONDE Finance , Národní 138/10, 110 00 Praha a
schvaluje udělení plné moci k zastupování makléřské firmě INVERMA c.z. , spol. s.r.o.,
Kašparovo náměstí, 5/ 2271, 180 00 Praha 8
-

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů

K bodu 10
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání žádost MěÚ Hořovice o vyjádření
k projektu s názvem „ Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí
na období 2020 -2024. Navrhl přijmout stanovisko, že obec nebude vstupovat do projektu
s názvem „ Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období
2020 -2024.
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U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje stanovisko , že nebude vstupovat do
projektu s názvem „ Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových
obcí na období 2020 -2024.
-

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů

K bodu 11
Starosta podal informaci o jednání Mikroregionu Hořovicko a o realizaci jeho záměrů
K bodu 12
Dana Vyštejnová - navrhla zakoupit odrazová světla na valníček za zahradní traktor
Marie Ernestová – podala informaci o zajištění akce „ Adventní odpoledne“ dne 3.12, 2016,
z komise pro kulturu, sport a sociální otázky bude uvolněno 1 500,- Kč. na zajištění
občerstvení.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec souhlasí s uvolněním částky 1 500,- Kč. na zajištění
občerstvení.
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 14
Zastupitelka Marie Ernestová provedla rekapitulaci usnesení. Starosta Zdeněk Mottl
poděkoval všem za účast a zasedání v ve 20.13 hodin ukončil.
Ve Hvozdci dne 8. 12. 2016

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

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

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

.....................................................
Ověřovatelé zápisu
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