Zápis č. 9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 30.8. 2016
Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Květa Křivánková, Dana
Vyštejnová, Petr Velich Milan Hlavatý,
Omluveni: Petra Ernestová - MD
Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení č. 8 z minulého veřejného zasedání
3. Vyjádření ověřovatelů k zápisu č. 8 /2016
4. Projednání a schválení Veřejnoprávní smlouvy ev. č. S-12738/REG/2016 o
poskytnutí dotace podle Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci
Tematického zadání Programu obnovy venkova Oblast podpory Komunikace a
chodníky
5. Projednání a schválení smlouvy o dílo na vyhotovení zakázky „Dešťová kanalizacekanalizační stoka G1 Hvozdec „ mezi obcí Hvozdec a firmou DOZEP s.r.o.,
Autodoprava a zemní práce, 267 63 Zaječov 343
6. Projednání a schválení záměru na prodej pozemku p.č. 640/2 k.ú. Hvozdec, ostatní
plocha
7. Projednání záměru Mikroregionu Hořovicko na vybudování sběrného dvora města
Hořovice
8. Vyjádření zastupitelstva obce Hvozdec k průzkumu Mikroregionu Hořovicko na
zakoupení nafukovacích atrakcí pro potřeby obcí mikroregionu
9. Informace o provedených rozpočtových změnách
10. Informace o přípravě jednání opatrovnického soudu ve věci opatrovnictví a
svéprávnosti pana Stanislava Škrdlanta ( včetně udělení plné moci pro zastupitelku
Marii Ernestovou)
11. Informace a různé
12. Diskuse
13. Usnesení, závěr

K bodu 1
Zasedání zahájil v 19.06 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
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K bodu 2
Za ověřovatele zápisu z minulého zasedání Petr Velich prohlásil, že zápis č. 8 odpovídá
průběhu zasedání a byl správně napsán.
K bodu 3
Starosta obce konstatoval, že z minulého zasedání byly splněny všechny úkoly
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí kontrolu usnesení č. 8 z minulého
veřejného zasedání
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 4
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání Veřejnoprávní smlouvu ev. č. S12738/REG/2016 o poskytnutí dotace podle Programu 2016 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci
Tematického zadání Programu obnovy venkova Oblast podpory Komunikace a chod níky
mezi obcí Hvozdec a Středočeským krajem. Jedná se o dotaci ve výši 439 131,- Kč na akci
Rekonstrukce místní komunikace Malašovka.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Hozdec a
středočeským krajem, se sídlem Zborovská 81/11, PSČ 150 21 Praha 5,
ev. č. S-12738/REG/2016 o poskytnutí dotace podle Programu 2016 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v
rámci Te matického zadání Programu obnovy venkova Oblast podpory Komunikace a
chodníky ve výši 439 131,- Kč
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 5
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání smlouvu o dílo na vyhotovení zakázky
„Dešťová kanalizace - kanalizační stoka G1 Hvozdec „ mezi obcí Hvozdec a firmou DOZEP
s.r.o., Autodoprava a zemní práce, 267 63 Zaječov 343. Celková hodnota zakázky činí
408 169 ,-Kč s DPH, termín dokončení 31.10. 2016.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje smlouvu o dílo na vyhotovení zakázky
„Dešťová kanalizace-kanalizační stoka G1 Hvozdec „ mezi obcí Hvozdec a firmou
DOZEP s.r.o., Autodoprava a zemní práce, 267 63 Zaječov 343 ve výši 439 131,- Kč
s DPH.
-

Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 6
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání záměr na prodej pozemku p.č. 640/2 k.ú.
Hvozdec, o výměře 45 m2, ostatní plocha/ jiná plocha, vzniklého rozdělením pozemku p.č.
640 ve vlastnictví obce Hvozdec, a to za účelem zarovnání jeho hranic
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 640/2 k.ú.
Hvozdec, ostatní plocha/ jiná plocha o výmě ře 45 m2
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec ukládá starostovi požádat o zápis pozemku p.č. 640/2 a
640/1 do KN a po jeho provedení zveřejnit záměr na prodej tohoto pozemku
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-

Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 7
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání záměr Mikroregionu Hořovicko na
vybudování sběrného dvora města Hořovice
Diskuse: M. Hlavatý, P. Velich – nemají podrobnější informace o podmínkách ukládání
odpadu , zda to bude zdarma či za úplatu, zda bude z obcí zajišťován svoz, atd .Navrhli, aby
byly vyžádány podrobnější informace a pak se teprve rozhodnout o připojení k záměru
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec ukládá zastupitelce Marii Ernestové vyzvat dopisem
zástupce Mikroregionu Hořovicko o sdělení podrobnějších informací ke zřízení
sběrného dvora města Hořovice pro potřeby obcí sdružených v Mikroregionu Hořovicko
-

Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 8
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání Vyjádření zastupitelstva obce Hvozdec
k průzkumu Mikroregionu Hořovicko na zakoupení nafukovacích atrakcí pro potřeby obcí
mikroregionu
Diskuse: D. Vyštejnová – vyjádřila souhlas, ale je potřeba dohodnout mezi obcemi
mikroregionu pravidla a harmonogram užívání. Dále navrhla i pořízení párty stanů a sedacího
a stolového nábytku za účelem jeho výpůjčky na obecní a městské akce
U: Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem Mikroregionu Hořovicko na zakoupe ní
nafukovacích atrakcí pro potřeby obcí mikroregionu
U: Zastupitelstvo obce ukládá zastupitelce Maarii Ernestové sdělit písemně toto
stanovisko zástupcům mikroregionu včetně návrhu na pořízení párty stanů a sedacího
a stolového nábytku za účelem jeho výpůjčky na obecní a městské akce
-

Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 9
Starosta obce Zdeněk Mottl podal informaci o provedených rozpočtových změnách, a to
rozpočtové změně č. 4, 5, 6, 7
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedené rozpočtové změny č. 4, 5, 6, 7
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 10
Zastupitelka Marie Ernestová podala informaci o přípravě jednání opatrovnického soudu ve
věci opatrovnictví a svéprávnosti pana Stanislava Škrdlanta . Za účelem soudního jed nání
byl vyhotoven znalecký posudek za znalečné ve výši 4 200,- Kč, který je třeba uhradit
Okresnímu soudu v Berouně, Wagnerovo náměstí 1249/2, 266 01 Beroun.
Dále požádala o udělení plné moci k zastupování obce Hvozdec jako opatrovníka pana
Stanislava Škrdlanta u soudního jednání dne 10.10. 2016.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí znalecký posudek věci opatrovnictví a
svéprávnosti pana Stanislava Škrdlanta za účelem soudního jednání
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec souhlasí s úhradou znalečného ve výši 4 200,- Kč a
ukládá místostarostce poplatek uhradit
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U: Zastupitelstvo obce Hvozdec souhlasí s udělením plné moci pro zastupitelku Marii
Ernestovou za účelem soudního jednání u Okresního soudu v Berouně dne 10.10. 2016.
ve věci opatrovnictví a svéprávnosti pana Stanislava Škrdlanta .
-

Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 11
Starosta Zdeněk Mottl podal informaci o účasti na schůzce svolané Agenturou destinačního
managementu - tiristický region Brdy, která hodlá podporovat turistický ruch v Brdech
K bodu 12
Pan Voráček – požaduje omezení rychlosti na komunikaci III. třídy Hořovice – Hvozdec na
30 km/h při vjezdu do obce. Uvedl , že značka tu ještě nedávno bývala, ale ztratila se.
U: Zastupitelka marie Ernestová požádá o řešení dopravního značení správu silnic
Středočeského kraje
Pan Mraček – dotaz , jak bude řešena dopravní situace po rekonstrukci Malašovky
- Navrhl pořízení estetického paravanu kolem kontejnerů u rybníčka na návsi, aby nebylo
narušováno historické jádro obce
U: Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zabezpečit umístění dopravního značení do
Malašovky, a to zákaz vjezdu nákladních automobilů a omezení rychlosti na 30 km/h
U: Zastupitelsvo obce ukládá zastupitelce Daně Vyštejnové prověřit možnosti umístění
paravanu kolem kontejnerů u rybníčka na návsi,případně provést průzkum trhu za
účelem jeho instalace ( dle finančních možností obce)
Zastupitelka Marie Ernestová provedla rekapitulaci usnesení. Starosta Zdeněk Mottl
poděkoval všem za účast a zasedání v ve 20.23 hodin ukončil.

Ve Hvozdci dne 31.8. 2016

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

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

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

.....................................................
Ověřovatelé zápisu
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