Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 9.5. 2016
Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Květa Křivánková,
Dana Vyštejnová, Petr Velich ,Milan Hlavatý, Petra Ernestová

Program:

Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Vyjádření ověřovatelů k zápisu č.3/2016
Kontrola usnesení č. 3 z minulého veřejného zasedání
Schválení účetní závěrky obce Hvozdec za rok 2015 včetně všech
povinných příloh
5. Schválení závěrečného účtu obce Hvozdec za rok 2015
6. Schválení zprávy auditora a přijatá nápravná opatření včetně uložení
úkolu k odeslání těchto opatření do 15 dnů po schválení na Středočeský
kraj, odboru kontroly
7. Schválení plné moci v zastupování obce při uzavírání nových smluv o
pojištění majetku obce a pro výběr nových telefonních tarifů
8. Schválení plné moci v zastupování obce Hvozdec na soudním jednání
24.5.2016 ve 13,00 hodin u Okresního soudu v Berouně
9. Schválení oprávnění k podepisování výkazů z DPP a DPČ
10. Informace o rozpočtových opatřeních
11. Projednání a schválení pasportizace místních komunikací včetně
dopravního značení a plánu údržby
12. Projednání podání žádosti na Policii ČR o vyjádření k dopravnímu
značení v obci Hvozdec na podkladě pasportizace místních komunikací
13. Schválení objednávky na provedení značení dopravními značkami v obci
14. Informace o předání finanční hotovosti, na základě soudního rozhodnutí
panu Procházkovi
15. Informace a různé
16. Diskuze
17. Závěr
1.
2.
3.
4.

K bodu 1
Zasedání zahájil v 19.05 starosta obce Zdeněk Mottl. Konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno v souladu s §91 odstavce 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Starosta obce navrhl, aby zapisovatelkou byla paní Marie Ernestová a ověřovateli paní Dana
Vyštejnová a pan Milan Hlavatý
U: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
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K bodu 2
Místostarostka Ing. Květa Křivánková 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 7 zastupitelů

K bodu 3
Starosta obce Zdeněk Mottl provedl kontrolu usnesení č. 3/2016 z minulého veřejného
zasedání . Konstatoval, že všechny body jsou průběžně plněny.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí kontrolu usnesení č. 3/2016 z minulého
veřejného zasedání
- Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 4
Místostarostka obce Ing. Květa Křivánková předložila účetní závěrku obce Hvozdec za rok
2015 včetně všech povinných příloh
U: Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Hvozdec za rok 2015 včetně všech
povinných příloh
-

pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů

K bodu 5 a 6
Místostarostka obce Ing. Květa Křivánková předložila k projednání a schválení závěrečný
účet obce Hvozdec za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Hvozdec za rok 2015 s vyjádřením s výhradou. Místostarostka obce Ing. Květa Křivánková
předložila k projednání a schválení a přijatá nápravná opatření včetně uložení úkolu k
odeslání těchto opatření do 15 dnů po schválení na Středočeský kraj, odbor kontroly
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje závěrečný účet obce Hvozdec za rok 2015
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdec za rok 2015
s vyjádřením s výhradou.
Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů

Zastupitelstvo obce Hvozdec přijímá nápravné opatření k této zprávě:
a) ukládá místostarostce podat písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu o
přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu obce
Hvozdec za rok 2015 zastupitelstvem obce .
b) Zastupitelstvo obce Hvozdec konstatuje, že závěrečný účet obce za rok 2015 a
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdec za rok 2015 byly
řádně vyvěšeny na úřední desce a elektronické úřední desce po dobu 15 dnů
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-

Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů

K bodu 7
Místostarostka Ing. Květa Křivánková předložila návrh na udělení plné moci v zastupování
obce při uzavírání nových smluv o pojištění majetku obce a pro výběr nových telefonních
tarifů pro místostarostku obce Ing.Květu Křivánkovou a starostu obce Zdeňka Mottla
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje udělení plné moci v zastupování obce při
uzavírání nových smluv o pojištění majetku obce a pro výběr nových telefonních tarifů
pro místostarostku obce Ing.Květu Křivánkovou a starostu obce Zdeňka Mottla
-

Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů

K bodu 8
Starosta obce podal návrh na udělení plné moci v zastupování obce Hvozdec na soudním
jednání 24.5.2016 ve 13,00 hodin u Okresního soudu v Berouně pro místostarostku obce Ing.
Květu Křivánkovou ve věci žaloby pana Ing. Rodovského na obec Hvozdec
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje udělení plné moci v zastupování obce Hvozdec
na soudním jednání 24.5.2016 ve 13,00 hodin u Okresního soudu v Berouně pro
místostarostku obce Ing. Květu Křivánkovou věci žaloby pana Rodovského na obec
Hvozdec
- pro návrh hlasovalo 7 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

K bodu 10
Starosta obce Zdeněk Mottl podal informaci o provedené rozpočtové změně, a to
rozpočtovém opatření č. 3
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí provedené rozpočtové opatření, a to
rozpočtové opatření č. 3
- Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
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K bodu 11
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil ke schválení provedenou pasportizace místních
komunikací včetně dopravního značení a plánu údržby
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje pasportizaci místních komunikací včetně
dopravního značení a plánu údržby
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 12
Starosta Zdeněk Mottl podal návrh na podání žádosti na Policii ČR o vyjádření k dopravnímu
značení v obci Hvozdec na podkladě pasportizace místních komunikací
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje podání žádosti na Policii ČR o vyjádření k
dopravnímu značení v obci Hvozdec na podkladě pasportizace místních komunikací
U: Zastupitelstvo ukládá starostovi podat žádost na Policii ČR o vyjádření k
dopravnímu značení v obci Hvozdec na podkladě pasportizace místních komunikací
- Pro návrh hlasovalo ý zastupitelů
K bodu 13
Starosta obce předložil cenovou nabídku na zakázku „ Dodávka a montáž dopravního značení
v obci Hvozdec“ včetně objednávky na provedení značení dopravními značkami v obci na
podkladě pasportizace místních komunikací v cenové výši 25 900,- Kč včetně DPH
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje cenovou nabídku na zakázku „ Dodávka a
montáž dopravního značení v obci Hvozdec“ včetně objednávky v cenové výši 25 900,Kč včetně DPH
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec ukládá místostarostce napsat objednávku firmě HPN
Projekt s.r.o. na provedení zakázky „ Dodávka a montáž dopravního značení v obci
Hvozdec“
-

Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů

K bodu 14
Místostarostka Ing. Květa Křivánková podala informaci o předání finanční hotovosti, na
základě soudního rozhodnutí panu Procházkovi ohledně určeného soudního vyrovnání
s opatrovancem obce panem Stanislavem Škrdlantem částkou 87 650,- Kč.
Tato částka bude následně převedena z osobního účtu pana Škrdlanta na účet obce Hvozdec.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí informaci o předání finanční hotovosti
panu Procházkovi, na základě soudního rozhodnutí ohledně soudního vyrovnání
s opatrovancem obce panem Stanislavem Škrdlantem částkou 87 650,- Kč.
- Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů

K bodu 15
4

Místostarostka obce podala informaci o potřebě provedení energetického auditu za účelem
získání průkazu energetické náročnosti budov ve vlastnictví obce
U: Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením energetického auditu za účelem získání
průkazu energetické náročnosti budov ve vlastnictví obce
U: Zastupitelstvo obce ukládá místostarostce zaslat objednávku na vyhotovení
průkazu energetické náročnosti budov ve vlastnictví obce
K bodu 16
Ing. Květa Křivánková – provede aktualizaci pojištění členů JSDH Hvozdec
Marie Ernestová – informovala o přípravě Staročských májí na 14.5. 2016

K bodu 17
Zastupitelka Marie Ernestová provedla rekapitulaci usnesení. Starosta Zdeněk Mottl
poděkoval všem za účast a zasedání v ve 20.50 hodin ukončil.

Ve Hvozdci dne 16.5. 2016

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

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

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

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

Ověřovatelé zápisu
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