Zpravodaj č.1 zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 22.1.2016
Vážení spoluobčané,
Stojíme na prahu nového roku, což vždy přináší určitá očekávání. Týkají se i života naší obce.
Vy , jako občané očekáváte vstřícné kroky od obecní samosprávy, zastupitelstvo obce
očekává zájem občanů o veřejné záležitosti, kladné vyřízení žádostí o dotace, hodilo by se i
snížení administrativy ve vztahu k vyšším orgánům státní správy, nové pro nás bude i právě
probíhající otevření zrušeného VÚ Brdy a zřízení CHKO. Rok 2016 bude i rokem volebním a
může znamenat i změny ve vedení Středočeského kraje. A protože nevíme, co rok přinese, o
to více bychom si měli vážit naší malé obce, kterou pokládám za velmi přívětivé místo k žití.
Nachází se v překrásné krajině, udržuje si charakter klasického vesnického sídla, a přece není
„Zapadákov“ . Máme blízko do zaměstnání, na úřady, k lékaři, do škol, za necelou hodinu
jsme v Praze či Plzni. Občas máme pocit, zvláště když na veřejném zasedání je více
zastupitelů než občanů, že život v naší obci většinu lidí nezajímá. Nostalgicky vzpomínáme
na zaplněnou zasedací místnost asi před 10 lety, kde to hučelo jako v úle, padaly
návrhy,připomínky i dobře míněná kritika. Ale bylo to inspirující a bylo z toho patrné, že
Hvozdečákům na jejich obci záleží. Také se více žilo pospolitě a „ ve veřejném prostoru“ –
autobusem jezdilo více cestujících, více lidí chodilo do krámu, na pivko i na taneční zábavy.
A přitom počet obyvatel neklesl, naopak nás 50 přibylo, k 1.1. 2016 má Hvozdec s Mrtníkem
264 obyvatel. Chápu, že dnešní uspěchaná doba, práce na směny či časově náročná povolání
nás zahánějí k pasivnímu odpočinku za ploty našich domovů (u počítače či televizní
obrazovky), ale nesměřujeme k tomu, že se naše obec pro nás stane jen noclehárnou, jako
panelákové sídliště či satelitní městečko? Byla by to velká škoda.
1) Zprávy z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce se letos poprvé sešlo 7.1. a řešilo následující záležitosti:
 inventarizaci majetku a závazků obce
 Projednání a schválení výzvy na veřejnou zakázku Oprava místní komunikace
“ Malašovka“
 Projednání a schválení podání žádosti o dotaci na akci Oprava místní komunikace
„Malašovka“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst. Předpokládaná hodnota opravy je
490 000,- Kč.
 Projednání a schválení žádosti o dotaci na akci „ Modernizace dětského hřiště v areálu
Na Drahách“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského fondu volného času a primární prevence v předpokládané hodnotě
100 000,- Kč.
 Projednání a schválení Dodatku č. 1 /2016 k Obecně závazné vyhlášce obce Hvozdec
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním a zahradním
(biologickým) odpadem na území obce Hvozdec,kterým se stanoví výše poplatku za
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svoz likvidaci směsného komunálního odpadu v roce 2016 , a to 600,-Kč na 1 trvale
žijící osobu či 1 rekreační objekt
Projednání a schválení žádosti o dotaci na akci „Vybavení JSDH Hvozdec osobními
ochrannými prostředky Požární ochrany „ z Programu 2016 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů
a složek IZS v rámci Tématického zadání „ Vybavení jednotek SDH obcí osobními
ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany“
žádosti občanů
odchyt a odvoz volně pobíhajícího psa do útulku Bouchalka u Kladna. Tato služba
stále obec 5 680,- Kč.

2) Významné životní jubileum oslavili či oslaví
V měsíci lednu
Paní Milena Lesáková

V měsíci únoru
Pan Váckav Plecitý

V měsíci březnu
Pan František Ernest
Pan Jaroslav Vyštejn
Pan Josef Huml
Zastupitelstvo obce přeje všem jubilantům pevné zdraví, hodně spokojenosti a životní
pohody do dalších let.

4) Pozvánky na kulturní aspolkové akce
Valná hromada SDH Hvozdec
V sobotu 30.1. 2016 se bude konat od 18.00 hodin v sále Společenského klubu
Valná hromada SDH Hvozdec.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Zpráva o činnosti SDH Hvozdec v uplynulém roce
Zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise
Diskuse
Usnesení a závěr
Občerstvení, volná zábava- výbor SDH srdečně zve všechny členy a příznivce SDH:

Hasičský ples
V sobotu 20.2. 2016 od 20.00 hodin jste srdečně zváni do Společenského klubu na tradiční

Hasičský ples
Hudba : Manželé Lhotákovi
Hra o ceny !!
Vstup 80,Příspěvky pro hru o ceny se vybírají v sobotu od 9.00 ve Společenském klubu.
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Další kulturní akce v 1. polovině roku 2016
Název akce
Hasičský ples
Dětský karneval
Pepícký bál
Čarodějnice
Staročeské máje
Dětský den
Výlet Klubu žen

Pořadatel
SDH Hvozdec
KKSSO
Klub žen
SDH + SK
Mládež + KKSSO
KKSSO
Obec – ZO + Klub žen

Termín
20.2.
6.3.
19.3.
30.4.
14.5.
4.6.
25.6.

Nárok na rozpočet obce Hvozdec
0
5.000,0
0
3.000,4.000,5.000,-

KKSSO= Komise pro sport, kulturu a sociální otázky

Dětský maškarní karneval se bude konat
V neděli 6.3.2016 od 15 00 hodin v sále Společenského klubu
Hvozdec.
Na děti čeká klaun, veselá hudba a soutěže, masky vítány.
Vstupné dobrovolné!
Srdečně zve zastupitelstvo obce, Klub žen a SDH Hvozdec.
5) Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu
Upozorňujeme občany, že poplatek za shromažďování, svoz a likvidaci komunálního odpadu ( za
popelnice) je splatný od 1.2. do 31.5. 2016 v úředních hodinách OÚ - PO, ČT od 18.00 – 20.00
hodin na obecním úřadě. Zůstává ve výši 600,- Kč za osobu, osvobozeni jsou držitelé průkazu
ZTP a občané nepřítomní dlouhodobě v místě bydliště (např. pobývající několik let v léčebně) za
předpokladu, že prokáží, že platí jinde.
Majitelé rekreačních objektů platí 600,- za objekt.
Ve stejném termínu je splatný též poplatek za psa ve výši 50,- Kč za 1 zvíře.
6) Informace o ceně vodného
Na základě informace VaK Beroun oznamujeme občanům zvýšení ceny vodného od 1.1. 2016
na 52,44 Kč s DPH za 1 m3 spotřebované vody.
7) Místní prodejna opět otevřena
Od 4.1. 2016 je opět otevřena místní prodejna pana Radovana
Šplýchala. Prodejní doba je od pondělí do soboty vždy od 8.00 – 10.00
hodin. K dostání je pečivo , základní sortiment potravin a nápojů,
mražené potraviny a zmrzliny, cigarety a tabákové výrobky, krmivo pro
domácí zvířata a drobné potřeby pro rybáře , denní tisk a časopisy.
V prodejně je možno též dobíjet mobilní telefony a k dispozici je i
sázkový terminál a loterie.

8) Obec zavedla službu legalizace a vidimace
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Obec Hvozdec, ve snaze ulehčit občanům od pochůzek po úřadech , požádala na podzim 2015
o povolení provádět legalizaci a vidimaci. Naší žádosti bylo vyhověno. Prováděním tohoto
úkonu je pověřena místostarostka obce Ing. Květa Křivánková. A s čím se na ni můžete
obracet?
a) s vidimací , což je ověřování listin, tj. potvrzení, že opis či kopie se shoduji
s originálem
b) s legalizací- ověřování pravosti podpisu,, tj. potvrzení, že žadatel listinu před ověřující
osobou vlastnoručně podepsal
Tato služba bude zahájena od 1.2. 2016 v úředních hodinách obecního
úřadu. Sazba poplatku činí 30,- Kč za 1 listinu či 1 ověřený podpis.
Dále občané mohou využívat služby CZECH POINT, kdy si na obecním úřadě za poplatek můžete
nechat vyhotovit:
 výpis z katastru nemovitostí
 výpis z trestního rejstříku
 výpis o počtu bodů při řidičském oprávnění

9) Výzva k zahájení výběrového dotačního řízení 2016
Obec Hvozdec na základě usnesení č. 9 2015 ze dne 11.9. 2015 vyhlašuje výzvu k podávání
žádostí o poskytování dotací z rozpočtu obce Hvozdec dle platné směrnice .
1. Vymezení okruhu příjemců dotace:
Příjemce dotace z rozpočtu obce Hvozdec mohou být tyto subjekty:
a) neziskové organizace a subjekty působící v obci Hvozdec
b) právnické osoby a fyzické osoby, které se zabývají neziskovými aktivitami a mají trvalé
bydliště či působnost v obci Hvozdec

2. Předmětem poskytnutí dotace může být:

subjektů soustřeďující se na práci s dětmi a mládeží
žadatele, zejména kulturní, sportovní, zájmová a jiná společensky prospěšná činnost
u seniorů a sociální a zdravotní péče pro občany obce Hvozdec,
vždy dle společenské potřebnosti a přínosu pro obec
3. Celkový objem prostředků vyčleněných rozpočtu obce : 50 000,4. Způsob e termín pro podání žádosti: na formuláři, který je ke stažení na webu obce nebo
v úředních hodinách na obecním úřadě, do 29.2. 2016
5. Hodnocení a výběr žádostí
1. Komise pro veřejné zakázky Obce Hvozdec provede věcnou a formální kontrolu správnosti
vyplněných žádostí o dotaci, včetně jejich příloh.
2. V případě, že v žádosti budou při kontrole zjištěny formální nedostatky, je povinností
žadatele tyto nedostatky do 5 dnů od upozornění odstranit.
3. Nesplnění formálních náležitostí a nedodání povinných příloh žádosti jsou důvodem pro
vyřazení žádosti.
4. O poskytnutí dotace rozhoduje ZO formou schváleného usnesení. Žadatel bude informován o
výsledku žádosti. Dotaci je nutno vyúčtovat do 31.12. 2016.
Lze žádat na celoroční činnost i na jednorázové akce.
Zpracovala: Marie Ernestová
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