Zápis č. 1/2017 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec
ze dne 30.1. 2017
Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Květa Křivánková,
Dana Vyštejnová, Petr Velich ,Milan Hlavatý
Omluveni: Petra Ernestová – rodičovská dovolená
Přítomni 2 občané
Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Vyjádření ověřovatelů k zápisu č. 12 /2016
3. Kontrola usnesení č. 12 z minulého veřejného zasedání
4. Informace právního zástupce obce Hvozdec JUDr. Vodičky o průběhu sporu o
hrobku na veřejném pohřebišti v Mrtníku mezi obcí Hvozdec a panem Ing.
Rodovským
5. Projednání Dodatku č. 1/2017 k OZV obce Hvozdec o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním a zahradním odpadem na území obce Hvozdec,
kterým se stanoví výše poplatku za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu
pro rok 2017
6. Projednání OZV č. 1/2017 o nočním klidu
7. Projednání záměru odprodeje majetku obce Hvozdec dle § 39 odstavce 1 zákona
128/2000 v platném znění , a to pozemku p.č. 640/2 v k.ú. Hvozdec o výměře 45 m2
8. Projednání výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hvozdec
pro rok 2017
9. Projednání výsledku inventarizace majetku obce Hvozdec k 31.12. 2016
10. Projednání žádosti o rekolaudaci kanalizační stoky „G1 Hvozdec „
11. Stanovení hladiny významnosti pro pohledávky a závazky za účelem konsolidace
účetních jednotek
12. Rozpočtová změna č. 1/2017
13. Informace z Valné hromady MAS Brdy
14. Informace o vyúčtování přijatých a poskytnutých dotací
15. Informace o plnění rozpočtu obce Hvozdec 2016
16. Diskuse
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17. Usnesení a 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.
Starosta obce navrhl, aby zapisovatelkou byla paní Marie Ernestová a ověřovateli pan Petr
velich a Dana Vyštejnová¨
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 2
Zastupitelka Dana Vyštejnová konstatovala, že zápis č. 12/2016 byl vyhotoven v souladu
s průběhem jednání zastupitelstva obce
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyjádření ověřovatelů k zápisu č.12/2016
-

Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 3
Starosta obce Zdeněk Mottl provedl kontrolu usnesení č. 12/2016 z minulého veřejného
zasedání . Konstatoval, že všechny body byly splněny.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí kontrolu usnesení č. 12 /2016
z minulého veřejného zasedání
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 4
Na jednání byl přizván JUDr. Vodička a podal informaci o průběhu sporu o hrobku na
veřejném pohřebišti v Mrtníku mezi obcí Hvozdec a panem Ing. Rodovským. Okresní soud
v Berouně prověřoval , zda předmět sporu, rodinná hrobka na hrobovém místě č. 3/I ( též
I/3) byla ve vlastnictví pana Rodovského. Bylo zjištěno, že předek pana Rodovského, pan
Halama, zemřel bez majetku. Hrobka nebyla ani předmětem dědictví po dceři pana Halamy,
paní Miladě Řepišové. Tudíž nelze prokázat, že hrobku po nich zdědil a vlastnil pan Ing.
Rodovský.
Dále informoval, že v měsíci březnu proběhne další jednání soudu, které ve sporu patrně
vynese rozhodnutí. K tomuto jednání budou pozváni další svědci - pan Karel Holub
z Komárova a za obec Hvozdec Pan Ladislav Čermák a pan Petr Velich
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o průběhu soudního sporu o hrobku
na veřejném pohřebišti v Mrtníku mezi obcí Hvozdec a panem Ing. Rodovským
-

Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 5
Zastupitelka Marie Ernestová předložila návrh Dodatku č. 1/2017 k OZV obce Hvozdec o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním a zahradním odpadem na území obce
Hvozdec, kterým se stanoví výše poplatku za svoz a likvidaci směsného komunálního
odpadu pro rok 2017 následujícím způsobem:
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a) Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt …… 600.- Kč
b) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba ……. 600.- Kč
Místostarostka Květa Křivánková předložila kalkulaci - stanovení výše tohoto poplatku
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Dodatek č. 1/2017 k OZV obce Hvozdec o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním a zahradním odpadem na území obce
Hvozdec, kterým se stanoví výše poplatku za svoz a likvidaci směsného komunálního
odpadu pro rok 2017 na 600,- Kč
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec ukládá Marii Ernestové zveřejnit tyto informace
v následujícím čísle obecního zpravodaji
-

Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 6
Zastupitelka Marie Ernestová předložila k projednání OZV č. 1/2017 o nočním klidu, kterou
se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou
než stanoví zákon.

U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje OZV č. 1/ 2017 o nočním klidu
-

Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 7
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání záměr na odprodej majetku obce Hvozdec
dle § 39 odstavce 1 zákona 128/2000 v platném znění , a to pozemku p.č. 640/2 v k.ú.
Hvozdec o výměře 45 m2, za účelem narovnání hranic obecního pozemku
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje záměr na odprodeje majetku obce Hvozdec
dle § 39 odstavce 1 zákona 128/2000 v platném znění , a to pozemku p.č. 640/2 v k.ú.
Hvozdec o výměře 45 m2
-

Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 8
Zastupitelka Marie Ernestová předložila k projednání znění výzvy k podání žádostí o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hvozdec pro rok 2017
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace z
rozpočtu obce Hvozdec pro rok 2017
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
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K bodu 9
Místostarostka Ing. Květa Křivánková předložila k projednání výsledky inventarizace
majetku obce Hvozdec k 31.12. 2016
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje výsledky inventarizace majetku obce Hvozdec
k 31.12. 2016
-

Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 10
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání návrh na podání žádosti na Odbor výstavby
a životního prostředí MěÚ Hořovice o provedení rekolaudace kanalizační stoky „G1
Hvozdec „
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje podání žádosti na Odbor výstavby a životního
prostředí MěÚ Hořovice o provedení rekolaudace kanalizační stoky „G1 Hvozdec „
-

Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 11
Místostarostka Ing. Květa Křivánková podala návrh na stanovení hladiny významnosti pro
pohledávky a závazky za účelem konsolidace účetních jednotek, které vyjadřují podíl obce
Hvozdec na finančním řízení takových uskupení, jako je např. MAS Brdy, DSO, Mikroregion
Hořovicko, na částku 50 000,- Kč.,
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje stanovení hladiny významnosti pro
pohledávky a závazky za účelem konsolidace účetních jednotek na částku 50 000,- Kč
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 12
Místostarostka Ing. Květa Křivánková podala návrh na rozpočtovou změnu č. 1/2017
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2017
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 13
Starosta obce Zdeněk Mottl a zastupitelka Marie Ernestová podali Informace z Valné
hromady MAS Brdy ze dne 19.1. 2017:
-

MAS Brdy má od MMR ČR schválenu SCLLD ( Strategii komunitně vedeného
místního rozvoje) , čímž byla splněna podmínka pro možnost čerpat prostřednictvím
MAS Brdy dotace pro subjekty v zájmovém území

-

Programový výbor MAS Brdy již v březnu 2017 vyhlásí výzvy na žádosti o dotace
v oblasti Nezemědělské a zemědělské podnikání, Chodci, Hasiči a Vzdělávání

4

-

MAS Brdy má stále menší obtíže v pokrytí rozpočtu na činnost ústavu MAS Brdy i
SCLLD, zejména na režijní náklady

U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace z Valné hromady MAS Brdy ze dne
19.1. 2017
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 14
Místostarostka obce Ing. Květa Křivánková podala Informace o vyúčtování přijatých a
poskytnutých dotací a předložila Finanční zprávu pro MF ČR včetně tabulky kontrol
vybraných ukazatelů.
Informovala, že obec má formou závěrečných zpráv vypořádané veškeré přijaté dotace od
Středočeského kraje.
Dále předložila zprávu (vyúčtování) o poskytnuté dotaci z rozpočtu obce Hvozdec
Společenskému klubu Hvozdec, které je v souladu s pravidly pro poskytnutí dotace pro rok
2016.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí Informace o vyúčtování přijatých a
poskytnutých dotací
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Finanční zprávu pro MF ČR včetně tabulky
kontrol vybraných ukazatelů.
pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 15
Místostarostka obce Ing. Květa Křivánková podala zprávu o plnění rozpočtu obce Hvozdec
v roce 2016. Obec hospodařila s přebytkem + 401 599, 05 Kč.
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu obce Hvozdec v roce
2016.
pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 16
a) Starosta obce podal návrh na prořezání stromů a keřů v parčíku u kapličky za cenu
cca 4 000,- Kč bez DPH
U: zastupitelstvo obce souhlasí s prořezáním stromů a keřů v parčíku u kapličky za cenu
cca 4 000,- Kč
b) Zastupitelka Marie Ernestová podala návrh na osazení veřejného prostranství v obci
drobným mobiliářem vstřícným k občanům a turistům v obci – výměna lavičky u kapličky a
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Nad Hačkami, pořízení odpočívadla a informační tabule na prostranství nad Mračkovic
zahradou, vše včetně odpadkových košů. Starosta Zdeněk Mottl vznesl pochybnost, zda se
toto vybavení nestane terčem vandalismu a nepořádku. Uložil komisi pro veřejní zakázky
připravit poptávku na tento mobiliář a předložit návrh na možná řešení na jednání příštího
zastupitelstva
c) Starosta obce informoval o průběhu kontroly zabezpečení pořární ochrany v obci,
včetně agendy PO a činnosti JSDH Hvozdec. Kontrola nenašla závažná pochybení, je
třeba dořešit:
-

zdravotní prohlídky všech členů JSDH – velitel JSDH

-

stále umístěná žebříku a ponorného čerpadla do vozidla AVIA – velitel JSDH

-

zajistit revize hasících přístrojů v budově bývalé školy v Mrtníku – zajistí P. Velich

d) Starosta obce informoval, že na adresu obce docházejí žádosti od různých organizací o
podporu formou darovací smlouvy. z rozpočtu obce Hvozdec 2017. Navrhl poskytnout
finanční dar formou darovací smlouvy těmto subjektům:
ČSOP Rokycany – 500,- Kč
Svaz neslyšících a nedoslýchavých, pob. Hořovice – 500,- Kč
STP Hořovice – 500,-Kč
Domov seniorů Na Výsluní Hořovice – 500,- Kč
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje poskytnutí darů z rozpočtu obce Hvozdec
ČSOP Rokycany ve výši 500,- Kč, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, pob. Hořovice
ve výši 500,- Kč , STP Hořovice ve výši 500,-Kč a Domovu seniorů Na Výsluní
Hořovice – 500,- Kč
K bodu 17
-

Zastupitelka Marie Ernestová provedla rekapitulaci usnesení. Starosta Zdeněk Mottl
poděkoval všem za účast a zasedání v ve 20..33 hodin ukončil.
Ve Hvozdci dne 5.2. 2017

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

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

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

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

Ověřovatelé zápisu
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