Zápis č.7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne
4.8.2016
Přítomni zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Květa Křivánková, Petr Velich
Milan Hlavatý, Dana Vyštejnová
Paní Macháčková
Omluveni: Petra Ernestová – RD,

Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Vyjádření ověřovatelů k zápisu č. 6 /2016
3. Kontrola usnesení č. 6 z minulého veřejného zasedání
4. Projednání žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby domovní ČOV –
manželé Kabelkovi, Hvozdec č.p. 63
5. Projednání žádosti o dotaci ve výši 100 000,- Kč na změnu ÚP obce Hvozdec
z důvodu změny katastrálního území v souvislosti se zrušením VŮ Brdy
6. Informace a různé
7. Diskuse
8. Usnesení, závěr

K bodu 1
Zasedání zahájil v 19.17 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 Petr Velich a Dana
Vyštejnová
U: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání , zapisovatele a ověřovatele zápisu
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 2
Za ověřovatele zápisu z minulého zasedání Milan Hlavatý prohlásil, 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.
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení č. 5 z minulého veřejného
zasedání
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů

K bodu 4
Starosta předložil žádost manželů Kabelkových , Hvozdec č.p. 63, o vyjádření k projektové
dokumentaci stavby domovní ČOV
U: Zastupitelstvo obce požaduje vyjádření Odboru výstavby MěÚ Hořovice ohledně
vlivu zasakovací jímky na sousedící pozemky

-

Pro návrh halsovalo 6 zastupitelů

K bodu 5
Místostarostka Ing. Květa Křivánková předložila žádosti o dotaci ve výši 100 000,- Kč na
změnu ÚP obce Hvozdec z důvodu změny katastrálního území v souvislosti se zrušením VŮ
Brdy
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace ve výši
100 000,- Kč na změnu ÚP č.1 obce Hvozdec z důvodu změny katastrálního území
v souvislosti se zrušením VŮ Brdy
-

Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 6
A/ Místostarostka Ing. Květa Křivánková podala informaci o posudku NPÚ hrobky č. 3/1 na
veřejném pohřebišti v Mrtníku , o kterou obec vede spor s panem Rodovským . Není
evidována jako kulturní památka.
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí posudek NPÚ hrobky č. 3/1 na veřejném
pohřebišti v Mrtníku , o kterou obec vede spor s panem Rodovským
B/ Místostarostka Ing, Květa Křivánková podala informaci o zaslaném zamítavém
stanovisku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k provedení bezúplatného
převodu zemědělského pozemku p.č. 551/2 v k.ú. Hvozdec z vlastnictví ČR do vlastnictví
obce Hvozdec
C/ Místostarostka Ing, Květa Křivánková informovala, že 6.9. 2016 bude dílčí přezkum
hospodaření ze strany kontrolního orgánu KÚSK
K bodu 7
Starosta obce - uložil zastupitelce Daně Vyštejnové svolat na pondělí 8.8. 2016 hodnotící
komisi pro hodnocení nabídek ve VŘ na zakázku „ Dešťová kanalizace – kanalizační stoka
G1 Hvozdec“
Paní Macháčková - podala několik připomínek – nemůže sekat pozemek před svým domem
č.p. 11 – starosta přislíbil, že pozemek bude zahrnut do údržby veřejné zeleně
-

Před jejím domem umístil ČEZ cihlovou stavbu – rozvodnu el. energie a ona nemůže
opravovat svoji nemovitost

U: Zastupitelstvo obce Hvozdec ukládá zastupitelce Marii Ernestové napsat dopis firmě ČEZ
DISTRIBUCE s žádostí o řešení tohoto problému
-

Před domem má umístěnou dopravní značku – starosta vysvětlil, že její umístění bylo
součástí pasportizace místních komunikací
Vyjádřila nesouhlas s umístěním kontejnerů na tříděný odpad v malebné části návsi –
starosta obce vysvětlil, že umístění kontejnerů na návsi nemělo jiné řešení
K bodu 8
Zastupitelka Marie Ernestová provedla rekapitulaci usnesení. Starosta Zdeněk Mottl
poděkoval všem za účast a zasedání v ve 20.08 hodin ukončil.

Ve Hvozdci dne 4.8. 2016

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

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

……………………………..

……………………………….
Ověřovatelé zápisu

