Zápis č. 3 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 1.4. 2016
Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Květa Křivánková,
Dana Vyštejnová, Petr Velich ,Milan Hlavatý
Omluveni: Petra Ernestová – rodičovská dovolená
Dále se zúčastnilo 18 občanů

Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Vyjádření ověřovatelů k zápisu č. 2 /2016
3. Kontrola usnesení č. 2 z minulého veřejného zasedání
4. Projednání a schválení smlouvy o dílo č. 1/2016 mezi firmou Bonita Group Servis
s.r.o. a obcí Hvozdec o dodávce a montáži herních prvků na dětské hřiště
5. Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IV-126017865/1 Hvozdec (B 812) kabelového vedení NN pro p.č. 262/28 a 262/29
6. Projednání a schválení výsledku VŘ na provedení pasportizace místních komunikací
obce Hvozdec
7. Projednání a schválení smlouvy o dílo mezi firmou HPN Projekt s.r.o. a obcí Hvozdec
na provedení pasportizace místních komunikací obce Hvozdec
8. Projednání a schválení výsledků dotačního řízení z rozpočtu obce Hvozdec na rok
2016
9. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hvozdec a Společenským
klubem Hvozdec z.s. o poskytnutí dotace na rok 2016
10. Zprávy předsedů výborů a komisí zastupitelstva obce
11. Zveřejnění záměru na obsazení pracovního místa na DPP –údržbářské práce na území
obce
12. Cenová nabídka na provedení revitalizace veřejného prostranství na pozemku
sousedícím se dvorem obeního skladiště
13. Návrh na složení zásahové jednotky SDH Hvozdec
14. Projednání rozsudku Krajského soudu v Praze ve věci žaloby na opatrovance obce
pana Stanislava Škrdlanta
15. Informace a různé
16. Diskuse
17. Usnesení, závěr

K bodu 1
Zasedání zahájil v 19.15 starosta obce Zdeněk Mottl. Konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno v souladu s §91 odstavce 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
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Starosta obce navrhl, aby zapisovatelkou byla paní Marie Ernestová a ověřovateli panÍ Ing.
Květa Křivánková a Dana Vyštejnová
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
Navrhl rozšířit program jednání o bod č. 6 a 12
U: Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření programu o bod č. 6 a bodu č. 12
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 2
Zastupitelka Dana Vyštejnová konstatovala, že zápis č. 2/2016 byl vyhotoven v souladu
s průběhem jednání zastupitelstva obce
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyjádření ověřovatelů k zápisu
-

Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 3
Starosta obce Zdeněk Mottl provedl kontrolu usnesení č. 2/2016 z minulého veřejného
zasedání . Konstatoval, že všechny body jsou průběžně plněny.Nelze splnit úkol požádat o
dotaci na výstavbu dešťové kanalizace v lokalitě K Hačkám, protože žádný odpovídající
dotační titul nebyl vypsán.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí kontrolu usnesení č. 1 /2016 z minulého
veřejného zasedání
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 4
Zastupitelka Marie Erenestová předložila k projednání a schválení smlouvu o dílo č. 1/2016
mezi firmou Bonita Group Servis s.r.o. a obcí Hvozdec na dodávku a montáž herních prvků
na dětské hřiště ve výsledné ceně 95 525 ,- Kč s DPH.
U: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo č. 1/2016 mezi firmou Bonita Group Servis
Koráb 131, 666 012 Tišnov s.r.o. a obcí Hvozdec na dodávku a montáž herních prvků
na dětské hřiště za výslednou cenu 95 525,- s DPH.
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 5
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání a schválení Smlouvu o zřízení věcného
břemene- služebnosti IV-12-6017865/1 Hvozdec (B 812) kabelového vedení NN pro p.č.
262/28 a 262/29 mezi obcí Hvozdec a firmou ČEZ Distribuce a.s. , se sídlem děčín, Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemeneslužebnosti IV-12-6017865/1 Hvozdec (B 812) kabelového vedení NN pro p.č. 262/28 a
262/29 mezi obcí Hvozdec a fimou ČEZ Distribuce a.s. , se sídlem děčín, Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV – Podmokly
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 6
1. Zastupitelka Dana Vyštejnová za Komisi pro veřejné zakázky předložila zprávu výsledku
VŘ na provedení pasportizace místních komunikací obce Hvozdec. Komise doporučuje
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jako zhotovitele zakázky firmu HPN Projekt s.r. o. , 394 12 Obrataň 93 za výslednou cenu
21 175,- Kč s DPH.
U: Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele zakázky Provedení pasportizace
místních komunikací obce Hvozdec firmu HPN Projekt s.r. o. , 394 12 Obrataň 93 za
výslednou cenu 21 175,- Kč s DPH.
-

Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 7
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání Smlouvy o dílo mezi obcí Hvozdec a
firmou HPN Projekt s.r. o. , 394 12 Obrataň 93 na zhotovení zakázky Provedení pasportizace
místních komunikací obce Hvozdec za výslednou cenu 21 175,- Kč s DPH.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Hvozdec a firmou
HPN Projekt s.r. o. , 394 12 Obrataň 93 na zhotovení zakázky Provedení pasportizace
místních komunikací obce Hvozdec za výslednou cenu 21 175,- Kč s DPH.
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 8
Zastupitelka Marie Ernestová předložila k projednání a schválení výsledek dotačního řízení
na poskytnutí dotací z rozpočtu obce Hvozdec 2016. Konstatovala, že ve stanoveném termínu
podal žádost pouze 1 subjekt, a to Společenský klub Hvozdec z.s.. Žádost splňuje věcné i
formální náležitosti. Komise pro výběrové řízení doporučuje žadateli poskytnutí dotace ve
výši 20 000,- kč.
U: zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje výsledek dotačního řízení 2016 na poskytnutí
dotací z rozpočtu obce Hvozdec . a schvaluje poskytnutí dotace žadateli Společenský
klub Hvozdec z.s.. ve výši 20 000,- kč.
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 9
Zastupitelka Marie Ernestová předložila k projednání a schválení
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Hvozdec
číslo: 1, mezi obcí Hvozdec a spolkem Společenský klub Hvozdec z.s.. ve výši 20 000,- na
základě dotačního řízení 2016.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Hvozdec
číslo: 1, mezi obcí Hvozdec a spolkem Společenský klub Hvozdec z.s.. ve výši 20 000,- na
základě dotačního řízení 2016.
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
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K bodu 10
Zastupitelstvo obce postupně projednalo zprávy předsedů výborů a komisí
a) Finanční výbor – předložil Petr Velich
b) Osadní výbor Mrtník – Petr Velich. Navrhl , aby obec požádala o obnovení závory
zabraňující vjezdu na účelovou komunikaci p.č. 610 v k.ú. Hvozdec vedoucí
k majetku Lesů ČR a Povodí Vltavy, závod Berounka
c) Kontrolní výbor – přednesl Milan Hlavatý
d) Komise pro kulturu, sport a sociální otázky – Marie Ernestová
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy předsedů výborů a komisí
U: Zastupitelstvo obce ukládá zastupitelce Marii Ernestové řešit dopisem s Lesy ČR a
Povodím Vltavy, závod Berounka obnovení závory zabraňující vjezdu na účelovou
komunikaci p.č. 610 v k.ú. Hvozdec
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 11
Zastupitelka Marie Ernestová přednesla návrh na zveřejnění záměru na obsazení pracovního
místa na DPP –údržbářské práce a opravy na území obce
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje zveřejnění záměru na obsazení pracovního
místa na DPP –údržbářské práce a opravy na území obce
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 12
Starosta Zdeněk Mottl podal návrh na cenovou nabídku na provedení revitalizace veřejného
prostranství na pozemku sousedícím s dvorem obecního skladiště. Z oslovených firem podala
cenovou nabídku firma RaDa , David Rambopuský, Jivina , a to v celkové výsledné výši
19 460,-Kč.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje cenovou nabídku firmy RaDa , David
Rambouský, Jivina , a to v celkové výsledné výši 19 460,-Kč. na revitalizaci veřejného
prostranství na pozemku sousedícím s dvorem obecního skladiště
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 13
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání a schválení aktualizaci složení zásahové
jednotky SDH Hvozdec ( Příloha č. 1)
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje složení zásahové jednotky SDH Hvozdec
-

Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 14
Zastupitelka Marie Ernestová seznámila přítomné se zněním rozsudku Krajského soudu
v Praze ( jako soudu odvolacího) ve věci žaloby na opatrovance obce pana Stanislava
Škrdlanta o zaplacení částky 1 900 000,- Kč. Dle tohoto rozsudku má pan Škrdlant zaplatit
žalobci panu Prtocházkovi částku 87 650,- Kč, což je skutečná částka , kterou prokazatelně
žalobce panu Škrdlantovi zaplatil za kupní cenu domu č.p.8.
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U: Zastupitelstvo obce Hvozdec jakožto opatrovník pana Stanislava Škrdlanta
s rozsudkem souhlasí a schvaluje , aby opatrovanec pan Stanislav Škrdlant , narozený
17.3.1960,bytem Hvozdec 8, zaplatil žalobci panu Procházkovi částku 87 650,- Kč dle
uvedeného rozsudku.
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 15
Starosta obce podal informace:
 že dne 23.4. 2016 proběhne svoz nebezpečného odpadu firmou AVE
 dne 6.5. 2016 od 17.30 se bude konat pietní akt v Mrtníku
 Starosta obce Zdeněk Mottl podal informaci o provedených rozpočtových změnách, a
to rozpočtovém opatření č. 1/2016 a rozpočtovém opatření 2/ 2016 ( příloha č. 2 a 3)
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí provedená rozpočtová opatření, a to
rozpočtové opatření č. 1/2016 a rozpočtové opatření č. 2/2016
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

Místostarostka Květa Křivánková podala následující informace:
 12.4. proběhne kontrola hospodaření ze strany KÚ Středočeského kraje
 Na OÚ jsou nově k dispozici psí známky ( pro občany, kteří zaplatili poplatek ze psů)
 Stav na účtech obce : KB 1 095 000,- Kč , ČNB 498 000,- Kč
 Vývoj situace kolem vlastnictví hrobového zařízení v kauze Rodovský přednesla
návrh právního zástupce JUDr. Vodičky na další postup v soudním sporu mezi obcí
Hvozdec a Ing. Rodovským
U: zastupitelstvo obce bere na vědomí přednesené informace
U: Zastupitelstvo obce schvaluje další postup v soudním sporu mezi obcí Hvozdec a Ing.
Rodovským ohledně vlastnictví hrobového zařízení
-

Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 16
p. Machálková – upozornila na venčení psů na dětském hřišti ( Řešení uloženo starostovi a
M. Ernestové)
p. Mraček - při úpravě veřejného prostranství mu byl poškozen řetěz, který nahrazuje
oplocení jeho pozemku
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Skupina cca 5 občanů – vznesli dotaz na možné řešení výstavby oplocení po obou stranách
místní komunikace Mrtník – Hvozdec. Starosta obce odpověděl , že dne 12.4. v 9. 00 hodin se
koná místní šetření , výchozí bod na parkovišti u hřbitova v Mrtníku.
16 občanů, přítomných na veřejném zasedání ( mimo zastupitele) vyjádřilo nesouhlas
s dosavadním stavem a se způsobem oplocení.
K bodu 17
Zastupitelka Marie Ernestová provedla rekapitulaci usnesení. Starosta Zdeněk Mottl
poděkoval všem za účast a zasedání v ve 20..53 hodin ukončil.

Ve Hvozdci dne 7.4. 2016

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

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

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

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

Ověřovatelé zápisu
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