Zápis č.6 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne
14.7. 2016

Přítomni zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Květa Křivánková, Petr Velich
Milan Hlavatý
Omluveni: Petra Ernestová – RD, , Dana Vyštejnová – rodinné důvody
Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Vyjádření ověřovatelů k zápisu č. 5 /2016
3. Kontrola usnesení č. 5 z minulého veřejného zasedání
4. Projednání a schválení dělení pozemku p.č. 640
5. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy ev. č. S-10916/ŠKS/2016 o poskytnutí
dotace z Programu 2016 pro poskytnutí dotací z rozpočtu Stř. kraje ze Středočeského
Fondu vzdělávání, sportu , volného času a primární prevence
6. Projednání a schválení Výzvy na zhotovitele veřejné zakázky „ Dešťová kanalizace –
kanalizační stoka G1 Hvozdec“
7. Projednání bezúplatného převodu zemědělského pozemku p.č. 551/2 v k.ú. Hvozdec
z vlastnictví ČR do vlastnictví obce dle§7, odstavce 1, písmeno a, b, c,zákona
503/2012 Sb. v platném znění
8. Projednání a schválení práva na vklad do KN poz. parcel p.č. 262/33 a 262/34
9. Projednání pozemkových úprav v lokalitě Malašovka, konkrétně poz. p.č. 276/1
10. Informace o přípravě smlouvy o výpůjčce a o jednání se zástupci Arcibiskupství
pražského
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 Ing. Květa Křivánková
a Milan Hlavatý
U: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání , zapisovatele a ověřovatele zápisu
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 2
Za ověřovatele zápisu z minulého zasedání Květa Křivánková prohlásila, že zápis odpovídá
průběhu zasedání a byl správně napsán.

K bodu 3
Starosta obce Zdeněk Mottl provedl kontrolu usnesení č. 5 z minulého veřejného zasedání.
Konstatoval, že všechny body byly splněny. Zbývá dořešit další kroky ohledně dělení
pozemku p.č. 640,které je i v programu veřejného zasedání č.6.
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení č. 5 z minulého veřejného
zasedání
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 4
Starosta obce Zdeněk Mottl podal návrh na dělení pozemku p.ž. 640 ve vlastnictví obce
Hvozdec za účelem dalších plánovaných pozemkových úprav. Tomuto kroku musí
předcházet zaměření pozemku, proto navrhl zaslat objednávku na provedení zaměření
geodetické kanceláři Václav Hepner, Hořovice
U: Zastupitelstvo obce schvaluje dělení pozemku p.č. 640 ve vlastnictví obce Hvozdec a
provedeníí zaměření tohoto pozemku geodetickou kanceláří Václav Hepner, Hořovice
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 5
Místostarostka Ing. Květa Křivánková předložila k projednání veřejnoprávní smlouvu č. o
poskytnutí dotace z Programu 2016 pro poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu vzdělávání, sportu , volného času a primární prevence na projekt
„Dovybavení dětského hřiště v areálu Na Drahách“
U: Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu ev. č. S-10916/ŠKS/2016 o
poskytnutí dotace z Programu 2016 pro poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského.
kraje ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu , volného času a primární prevence
-

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů

K bodu 6
Zastupitelka Marie Ernestová předložila k projednání Výzvu na zhotovitele veřejné zakázky
„ Dešťová kanalizace – kanalizační stoka G1 Hvozdec“ včetně všech příloh a seznam firem,
které budou ve výběrovém řízení osloveny.
U: Zastupitelstvo obce schvaluje Výzvu na zhotovitele veřejné zakázky „ Dešťová
kanalizace – kanalizační stoka G1 Hvozdec“
U: Zastupitelstvo schvaluje seznam firem, které budou k časti ve výběrovém řízení
osloveny
-

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů

K bodu 7
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil návrh na provedení bezúplatného převodu
zemědělského pozemku p.č. 551/2 v k.ú. Hvozdec z vlastnictví ČR do vlastnictví obce
Dde §7, odstavce 1, písmeno a, b, c,zákona 503/2012 Sb. v platném znění. Jedná se o plochu
občanské vybavenosti.
U: Zastupitelstvo obce schvaluje provedení bezplatného převodu zemědělského
pozemku p.č. 551/2 v k.ú. Hvozdec z vlastnictví ČR do vlastnictví obce Hvozdec dle §7,

odstavce 1, písmeno a, b, c ,zákona 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o
změně některých souvisejících zákonů v platném znění
-

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů

K bodu 8
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání a schválení právo na vklad do KN poz.
parcel p.č. 262/33 a 262/34, dosud v majetku firmy Acron, s.r.o., Hvozdec
U: Zastupitelstvo obce schvaluje právo na vklad do KN poz. parcel p.č. 262/33 a 262/34
-

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů

K bodu 9
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání návrh pozemkových úprav v lokalitě
Malašovka, konkrétně pozemku p.č. 276/1 za účelem plánované rekonstrukce místní
komunikace
U: Zastupitelstvo obce schvaluje provedení pozemkových úprav v lokalitě Malašovka,
konkrétně poz. p.č. 276/1 za účelem plánované rekonstrukce místní komunikace

-

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů

K bodu 10
Místostarostka Ing. Květa Křivánková podala informaci o tom, že byla oslovena k jednání
se zástupci Arcibiskupství pražského ohledně přípravy smlouvy o výpůjčce pozemků,na
nichž se nachází veřejné pohřebiště v Mrtníku. Tato smlouva by nahradila stávající nájemní
smlouvu mezi obcí Hvozdec a Římskokatolickou farností Praskolesy.Dále z jednání
vyplynulo, že je třeba ošetřit nájemní smlouvou užívání pozemku p.č. 558/5 v sousedství
bývalé školy v Mrtníku, který je využíván nájemci této budovy, zejména k dětské rekreaci.
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Informace o přípravě smlouvy o výpůjčce a o
jednání se zástupci Arcibiskupství pražského
-

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů

K bodu 11
-

Zastupitelka Marie Ernestová informovala o přípravě Zpravodaje obce Hvozdec č.3
k 15.8. 2016

K bodu 12
-

Zastupitelka Marie Ernestová informovala o přípravě akce Loučení s prázdninami
27.8.2016 . Je nutná užší koordinace se spolupořadateli akce, zejména panem
Horákem a Společenským klubem Hvozdec.

K bodu 13
Zastupitelka Marie Ernestová provedla rekapitulaci usnesení. Starosta Zdeněk Mottl
poděkoval všem za účast a zasedání v ve 20.38 hodin ukončil.

Ve Hvozdci dne 22.7. 2016

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

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

Místostarostka

Starosta obce

……………………………..

……………………………….
Ověřovatelé zápisu

