Zápis č. 12 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 15 .12. 2016
Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, Květa Křivánková,
Petr Velich
Omluveni: Petra Ernestová - MD, Dana Vyštejnová, Milan Hlavatý- pracovní povinnosti
Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Vyjádření ověřovatelů k zápisu č. 11 /2016
3. Kontrola usnesení č. 11 z minulého veřejného zasedání včetně vyhodnocení činnosti
zastupitelstva obce Hvozdec v roce 2016
4. Projednání smlouvy o dílo mezi obcí Hvozdec a firmou HMS spol.s.r.o. , na akci
"Oprava střechy na budově bývalé školy v Mrtníku"
5. Projednání mandatorní smlouvy na výkon TDI mezi obcí Hvozdec a panem Janem
Vlčkem, Hořovice, na akci "Oprava střechy na budově bývalé školy v Mrtníku"
6. Projednání pořízení zadávací dokumentace na opravu místní komunikace v lokalitě „
k Hačkám“ , p-.č. 315/48, 315/49 a 593/1 a v osadě Mrtník , p.č. 597
7.

Informace a různé

8.

Diskuse

9.

Usnesení, závěr

K bodu 1
Zasedání zahájil v 19.04 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 Ing. Květa Křivánková a
Petr Velich
U: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání , zapisovatele a ověřovatele zápisu
- Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé
K bodu 2
Z pověření ověřovatelú zápisu z minulého zasedání starosta Zdeněk Mottl prohlásil, že
zápis č. 11 odpovídá průběhu zasedání a byl správně napsán.
K bodu 3
Starosta obce konstatoval, že z minulého zasedání byly splněny všechny úkoly
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U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí kontrolu usnesení č. 11
-

Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé

K bodu 4
Starosta obce Zeněk Mottl předložil k projednání smlouvu o dílo uzavřenou dle § 2586 NOZ
v platném znění 18-2016/11 mezi obcí Hvozdec a firmou HMS spol.s.r.o. , na realizaci akce
"Oprava střechy na budově bývalé školy v Mrtníku". Dle smlouvy bude staveniště předáno
k 18.12. 2016,celková cena za realizaci akce činí 589 629,67 Kč s DPH a bude uhrazena ve
dvou dílčích plněních. O průběhu stavby bude veden stavební deník.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou dle § 2586 NOZ
v platném znění 18-2016/11 mezi obcí Hvozdec a firmou HMS spol.s.r.o. , na realizaci
akce "Oprava střechy na budově bývalé školy v Mrtníku" za celkovou cenu 589 629,67
Kč s DPH včetně platových podmínek.
- Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé

K bodu 5
Starosta Zdeněk Mottl předložil k projednání mandatorní smlouvu na výkon TDI mezi obcí
Hvozdec a panem Janem Vlčkem, Hořovice, na akci "Oprava střechy na budově bývalé školy
v Mrtníku" za cenu 10 000,- Kč za celkový průběh stavby
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje mandatorní smlouvu na výkon TDI mezi
obcí Hvozdec a panem Janem Vlčkem, 268 01 Hořovice, Příbramská 1070/69 na akci
"Oprava střechy na budově bývalé školy v Mrtníku" za cenu 10 000,- Kč za celkový
průběh stavby
- Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé
K bodu 6
Starosta obce zdeněk Mottl předložil k projednání návrh na pořízení zadávací dokumentace na
opravu místní komunikace v lokalitě „ k Hačkám“ , p-.č. 315/48, 315/49 a 593/1 a v osadě
Mrtník , p.č. 597. Navrhl za účelem zhotovení projektové dokumentace oslovit firmu DOZEP
s.r.o., Zaječov,do 15.1. 2017
U: zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje pořízeni pořízení zadávací dokumentace na
opravu místní komunikace v lokalitě „ K Hačkám“ , p.č. 315/48, 315/49 a 593/1 a v osadě
Mrtník , p.č. 597
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec ukládá starostovi oslovit firmu DOZEP Zaječov
s žádostí o zpracování projektové dokumentace na opravu místní komunikace v lokalitě
„ K Hačkám“ , p.č. 315/48, 315/49 a 593/1 a v osadě Mrtník , p.č. 597, v termínu do 15.1.
2017
- Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé

2

K bodu 7
Starosta Zdeněk Mottl seznámil zastupitele s pozvánkou na jednání Valné hromady firmy
VaK Beroun dne 18.1. 2017 a požádal o plnou moc k zastupování obce na jednání této valné
hromady
U:Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje udělení plné moci panu Zdeňku Mottlovi
k zastupování obce na jednání valné hromady firmy VaK Beroun dne 18.1. 2017
- Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé
K bodu 8
a( Starosta obce seznámil zastupitele s Územním rozhodnutím Odboru výstavby a životního
prostředí Mě Ú Hořovice o dělení pozemků p.č. 262/30 a 262/3( trvalý travní porost ) a p.č.
584/1 (ostatní komunikace), Informoval, že dalším krokem bude návrh na zápis těchto
pozemků do KN.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje dělení pozemků p.č. 262/30 a 262/3( trvalý
travní porost ) a p.č. 584/1 (ostatní komunikace) a následný návrh na zápis těchto
pozemků do KN.
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
b) Místostarostka Ing. Květuše Křivánková a starosta obce předložili k projednání Územně
analytické podklady ORP Hořovice
U: Zastupitelstvo obce souhlasí s dokumentem Územně analytické podklady ORP
Hořovice s doplněním
- pro návrh hlasovali 4 zastupitelé
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 18. 12. 2016

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

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

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

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