Zápis č.5 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne
9.6. 2016
Přítomni zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Květa Křivánková, Dana
Vyštejnová, Petr Velich
Pan Václav Mraček, k bodu 7 JUDr. Vodička
Omluveni: Petra Ernestová - MD
Milan Hlavatý- dovolená

Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Vyjádření ověřovatelů k zápisu č. 4 /2016
3. Kontrola usnesení č. 4 z minulého veřejného zasedání
4. Projednání a schválení oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Stř. kraje o poskytnutí
dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2016 pro poskytnutí dotací
z rozpočtu Stř. kraje Fundu rozvoje měst a obcí.
5. Projednání a schválení oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Stř. kraje o poskytnutí
dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2016 pro poskytnutí dotací
z rozpočtu Stř. kraje ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu , volného času a
primární prevence
6. Projednání a schválení záměru na zpracování posudku budov v majetku obce
Hvozdec z hlediska PENB
7. Informace o průběhu soudního řízení ve věci hrobka Rodovský
8. Vyjádření k dělení pozemku p.č. 262/30, 262/31 a 584/1 a 564/1
9. Projednání pozemkových úprav v lokalitě Malašovka, konkrétně poz. p.č. 584/3
10. Projednání a schválení smlouvy o dílo mezi obcí Hvozdec a firmou PROMO REAL
Group Plzeň
11. Projednání a schválení darovací smlouvy mezi firmou ACRON s.r.o. a obcí Hvozdec
12. Změna cenové nabídky na vyhotovení dopravního značení v obci
13. Zrušení VŘ na zhotovitele veřejné zakázky „Dešťová kanalizace – Kanalizační stoka
G1 Hvozdec“ ze dne 22.5. 2015
14. Informace a různé
15. Diskuse
16. Usnesení, 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 Ing. Květa Křivánková
a Dana Vyštejnová
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U: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání , zapisovatele a ověřovatele zápisu
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
Dále navrhl rozšířit program o body 10, 11, 12, 13.
U: Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o body 10, 11, 12, 13
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 2
Za ověřovatele zápisu z minulého zasedání Dana Vyštejnová prohlásila, že zápis odpovídá
průběhu zasedání a byl správně napsán.
K bodu 3
Starosta obce konstatoval, že z minulého zasedání byly splněný všechny úkoly,k bodu
ohledně dopravního značení konstatoval, že Policie ČR provedla korekturu návrhu, která byla
parafována Odborem dopravy MěÚ Hořovice a dle toho návrhu byla přepracována i cenová
nabídka na vyhotovení dopravního značení ( viz bod 12)
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí kontrolu usnesení č. 4 z minulého
veřejného zasedání ze dne 9.5. 2016
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 4
Starosta obce předložil k projednání Oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského .
kraje o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2016 pro
poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského. kraje ze Středočeského Fundu rozvoje obcí a
měst na akci Rekonstrukce místní komunikace „ Malašovka“ ve výši 439 131,- Kč ,
evidenční číslo žádosti FRO/POV/ 026972/2016, Tématické zadání POV- Program obnovy
venkova, Oblast podpory : Komunikace a chodníky
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje přijetí dotace prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy z Programu 2016 pro poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského. kraje ze
Středočeského Fundu rozvoje obcí a měst na akci Rekonstrukce místní komunikace „
Malašovka“ ve výši 439 131,- Kč , evidenční číslo žádosti FRO/POV/ 026972/2016,
Tématické zadání POV- Program obnovy venkova, Oblast podpory : Komunikace a
chodník
U: zastupitelstvo obce ukládá zastupitelům podílet se na zpracování podkladů pro
uzavření veřejnoprávní smlouvy s KÚSK o poskytnutí dotace
U: - Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 5
Starosta obce předložil k projednání Oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského .
kraje o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2016 pro
poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského. kraje ze Středočeského Fundu vzdělávání,
sportu,volného času a primární prevence na projekt „ Dovybavení dětského hřiště v areálu Na
Drahách „ ve výši 60 000,- Kč , evidenční číslo žádosti SVČ/VSA/ 027166/2016 , Tematické
zadání VSA- Podpora volnočasových, sportovních a vzdělávacích aktivit,
Oblast podpory ::neinvestiční
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje přijetí dotace prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy z Programu 2016 pro poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského. kraje ze
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Středočeského Fundu vzdělávání, sportu,volného času a primární prevence na projekt „
Dovybavení dětského hřiště v areálu Na Drahách „ ve výši 60 000,- Kč , evidenční číslo
žádosti SVČ/VSA/ 027166/2016 , Tematické zadání VSA- Podpora volnočasových,
sportovních a vzdělávacích aktivit,
Oblast podpory :neinvestiční
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
U: zastupitelstvo obce ukládá zastupitelům podílet se na zpracování podkladů pro
uzavření veřejnoprávní smlouvy s KÚSK o poskytnutí dotace
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 6
Místostarostka obce Ing. Květa Křivánková předložila k projednání cenovou nabídku na
zpracování posudku budov v majetku obce Hvozdec z hlediska PENB, a to na budovu OU
č.p. 12 ve výši 5 784,- Kč a na budovu bývalé školy v Mrtníku č.p. 2ve výši 6 280, Kč, tedy
za celkovou cenu 12 064,- Kč.
Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje cenovou nabídku firmy PKV BUILD s.r.o.
Senorady 284, 396 01 Humpolecna zpracování posudku budov v majetku obce Hvozdec
z hlediska PENB, a to na budovu OU č.p. 12 ve výši 5 784,- Kč a na budovu bývalé školy
v Mrtníku č.p. 2 ve výši 6 280, Kč, tedy za celkovou cenu 12 064,- Kč.
U: Zastupitelstvo obce ukládá místostarostce zaslat objednávku na vyhotovení posudku
budov z hlediska PENB
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 7
Místostarostka obce Ing. Květa Křivánková spolu s JUDr. Vodičkou podali informaci o
přípravném řízení soudního jednání u Okresního soudu v Berouně ve věci žaloby pana Ing.
Rodovského na obec Hvozdec ve věci vlastnictví hrobky na veřejném pohřebišti v Mrtníku.
Sodní řízení proběhne po předložení a nahlédnutí do dědického spisu k dědictví po paní
Miladě Řepišové.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí informaci o přípravném řízení soudního
jednání ve věci žaloby pana Ing. Rodovského na obec Hvozdec ve věci vlastnictví
hrobky na veřejném pohřebišti v Mrtníku.
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 8
Starosta Zdeněk Mottl podal informaci o dělení pozemku p.č. 262/30, 262/31 a 584/1 a 564/1
včetně potřeby následné změny užívání těchto pozemků z kategorie trvalý travní porost na
ostatní komunikace za účelem rekonstrukce místní komunikace Malašovka
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí o dělení pozemku p.č. 262/30, 262/31 a
584/1 a 564/1
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
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K bodu 9
Starosta Zdeněk Mottl podal návrh na provedení pozemkových úprav v lokalitě Malašovka za
účelem provedení rekonstrukce místní komunikace v této lokalitě na poz. p.č. 584/3.
K tomuto bodu se vyjádřil i pan Václav Mraček, který má na této části obecního pozemku již
několik desítek let postaveno oplocení své zahrady. Pan Mraček jako protislužbu v rámci
dohody s obcí Hvozdec požaduje umožnit odkoupení části pozemku p.č. 640, která s jeho
zahradou sousedí
Návrh na řešení:
 Pan Mraček do 30.7. 2016 ustoupí s plotem tak, aby po komunikaci byl zajištěn
bezpečný průjezd
 Obec Hvozdec požádá o zaměření a dělení pozemku p.č. 640 a následně
vyhlásí záměr na prodej nově vzniklého pozemku
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje pozemkové úpravy v lokalitě Malašovka
včetně ústní dohody s panem Václavem Mračkem
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
U: Zastupitelstvo obce ukládá starostovi požádat o zaměření a dělení pozemku p.č. 640
v k.ú. Hvozdec
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitel
K bodu 10
Starosta Zdeněk Mottl předložil k projenání a schválení Smlouvu o dílo mezi obcí
Hvozdec a firmou PROMO REAL Group Plzeň na realizaci akce Rekonstrukce místní
komunikace „ Malašovka“ za cenu 487 922,- Kč s DPH. Termín: 1.8. -30.9. 2016,
záruka 36 měsíců.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Hvozdec a
firmou PROMO REAL Group Plzeň na realizaci akce Rekonstrukce místní
komunikace „ Malašovka“ za cenu 487 922,- Kč s DPH.
- Pro návrh hlasovalo ř zastupitelů
K bodu 11
Starosta Zdeněk Mottl předložil k projenání a schválení darovací smlouvu mezi firmou
ACRON s.r.o. a obcí Hvozdec na pozemky p.č. 262/33 a 262/34 na bezplatný převod těchto
pozemků do majetku obce Hvozdec za účelem Rekonstrukce místní komunikace Malašovka
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje darovací smlouvu mezi firmou ACRON s.r.o.
a obcí Hvozdec na pozemky p.č. 262/33 a 262/34
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 12
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil změnu cenové nabídky na vyhotovení dopravního
značení v obci z důvodu korekce ze strany Policie ČR. Na základě doporučení Policie se
původně navrhované dopravní značení mění a dle této změny zpracovaná cenová nabídka se
navyšuje na 35 966,- Kč s DPH.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje přepracovanou cenovou nabídku na
vyhotovení dopravního značení v obce ve výši 35 966,- Kč s DPH
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů.
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K bodu 13
Starosta obce Zdeněk Mottl otevřel problematiku odvedení dešťových vod v lokalitě U
Drůbežárny, která je vzhledem k častým přívalovým dešťům velice potřebná. Obec již od
22.5. 2015 má zpracovaný projekt a výsledek výběrového řízení na zhotovitele (firma
DOZEP s.r.o., 267 63 Zaječov 343), ale projekt se dosud neuskutečnil z důvodu neobdržení
dotace. Starosta navrhl, aby obec řešila problematiku odvedení dešťových vod v této lokalitě
levnější variantou projektu „ Dešťová kanalizace - Kanalizační stoka G1“.
Starosta navrhl ,aby zastupitelstvo obce zrušilo výsledek výběrového řízení z roku 2015 a
vyhlásilo nové VŘ dle levnější varianty projektu.
U1: Zastupitelstvo obec Hvozdec souhlasí s řešením problematiky odvedení dešťových
vod v lokalitě U Drůbežárny
U2: Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení výsledků VŘ na projekt „ Dešťová kanalizace
- Kanalizační stoka G1“ze dne 22.5. 2015
U3: Zastupitelstvo ukládá komisi pro VŘ uvědomit o tomto kroku firmu DOZEP s.r.o.,
267 63 Zaječov 343, připravit podklady pro vyhlášení nového VŘ a vyhlásit nové VŘ na
projekt „ Dešťová kanalizace - Kanalizační stoka G1“ (2016)
K bodu 14
Místostarostka Květa Křivánková informovala o možnosti vyhotovení Mapy čísel
popisných pro potřeby názorné evidence domů a občanů
U: ZO souhlasí s provedením průzkumu trhu za účelem vyhotovení Mapy čísel
popisných obce Hvozdec
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 15
Zastupitelka Marie Ernestová informovala o připravovaných akcích s Klubem žen
Hvozdec. a provedlo hodnocení Staročeských májí a Dne dětí
- Navrhla , aby v rámci oprav majetku obce byla natřena i svodidla u Voříšků
v Mrtníku a opraveno a natřeno zábradlí na schodech ke kostelu v Mrtníku
- -upozornila na potřebu posekat trávu na zahradě opatrovance obce pana
Stanislava Škrdlanta
K bodu 16
Zastupitelka Marie Ernestová provedla rekapitulaci usnesení. Starosta Zdeněk Mottl
poděkoval všem za účast a zasedání v ve 20.48 hodin ukončil.

Ve Hvozdci dne 13.6. 2016

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

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

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

Ověřovatelé zápisu
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