Zápis č. 2/2017 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec
ze dne 16.3. 2017
Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Květa Křivánková,
Dana Vyštejnová, Petr Velich
Omluveni: Petra Šilhavá – rodičovská dovolená,Milan Hlavatý – pracovně mimo ČR
Občané : Václav Mraček
Program:
Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Vyjádření ověřovatelů k zápisu č. 1 /2017
Kontrola usnesení č. 1 z minulého veřejného zasedání
Projednání prodeje pozemku ve vlastnictví obce Hvozdec p.č. 640/2 v k.ú. Hvozdec o
výměře 45 m2 za cenu 100,- Kč za 1m2
5. Projednání změny užívání pozemku p.č. 564/ 1 , ostatní plocha (zeleň) o výměře 532
m2 na ostatní komunikace, a pozemků p.č.262/33 a 262/34 o celkové výměře 124 m2,
trvalý travní porost, na ostatní komunikace
6. Revokace bodu 10 usnesení 1/2017 Zastupitelstva obce Hvozdec o rekolaudaci
kanalizační stoky „ G1 Hvozdec“
7. Projednání žádosti o převzetí funkce pořizovatele na pořízení změny územního plánu
obce Hvozdec č. 1
8. Projednání výsledku dotačního řízení z rozpočtu obce Hvozdec 2017
9. Projednání postupu na legalizaci stavby márnice na veřejném pohřebišti v Mrtníku, na
kterou je již zpracována stavební dokumentace
10. Projednání projektu a realizace rekonstrukce místní komunikace v lokalitě K Hačkám a
v osadě Mrtník
11. Projednání výzvy na zhotovitele stavby „ Rekonstrukce místní komunikace v osadě
Mrtník“
12. Projednání ceny svozu a odstranění směsného komunálního odpadu firmou AVE
Hořovice
13. Projednání Střednědobého rozpočtového výhledu obce Hvozdec na období 2017-2019
14. Informace a různé
15. Diskuse
16. Usnesení, závěr
1.
2.
3.
4.

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.
Starosta obce navrhl, aby zapisovatelkou byla paní Marie Ernestová a ověřovateli Ing. Květa
Křivánková a Dana Vyštejnová¨
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
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K bodu 2
Zastupitelka Dana Vyštejnová konstatovala, že zápis č. 1/2017 byl vyhotoven v souladu
s průběhem jednání zastupitelstva obce
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyjádření ověřovatelů k zápisu č.1/2017
-

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů

K bodu 3
Starosta obce Zdeněk Mottl provedl kontrolu usnesení č. 1/2017 z minulého veřejného
zasedání . Konstatoval, že všechny body byly splněny.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí kontrolu usnesení č. 1 /2017 z minulého
veřejného zasedání
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 4
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil žádost občana V. Mračka, Hvozdec 36, o odprodej
pozemku p.č. 640/2 v k./. Hvozdec o výměře 45 m2. Konstatoval, že záměr na prodej
pozemku byl řádně zveřejněn. Navrhl cenu 100,- Kč za 1 m2. Pan Mraček poté přislíbil, že se
bude podílet na nákladech ohledně administrativy spojené s realizací prodeje.
U: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 640/2 v k./. Hvozdec o výměře 45
m2 za cenu 100,- Kč za 1 m2 panu Václavu Mračkovi, Hvozdec 36
-

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů

U: zastupitelstvo ukládá starostovi obce připravit kupní smlouvu a zajistit zápis změny
vlastnictví pozemku do KN
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupiteklů
K bodu 5
Starosta obce Zdeněk Mottl podal návrh na změnu užívání pozemku p.č. 564/ 1 , ostatní
plocha (zeleň) o výměře 532 m2 na ostatní komunikace, a pozemků p.č.262/33 a 262/34 o
celkové výměře 124 m2, trvalý travní porost, na ostatní komunikace
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje provedení změny užívání pozemku
p.č. 564/ 1 , ostatní plocha (zeleň) o výměře 532 m2 na ostatní komunikace, a pozemků
p.č.262/33 a 262/34 o celkové výměře 124 m2, trvalý travní porost, na ostatní
komunikace
-

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů

K bodu 6
Starosta obce Zdeněk Mottl podal návrh na revokaci bodu 10 usnesení 1/2017 Zastupitelstva
obce Hvozdec o rekolaudaci kanalizační stoky „ G1 Hvozdec“. Informoval, že zamýšlená
rekolaudace je neproveditelná z důvodu platnosti kolaudací dešťové kanalizace v obci
odborem výstavby a ŽP MěÚ Hořovice:
A, A1, C, C1 – do roku 2014 pro ČOV,poté pouze jako dešťová
B1 - do roku 2022 pro ČOV,poté pouze jako dešťová
D- do roku 2014 pro ČOV,poté pouze jako dešťová
M1 - pouze jako dešťová
G1 – platnost kolaudace neomezena, ale pouze jako dešťová
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V budoucím období nebude možné žádat o napojení ČOV do dešťové kanalizace. Je nutno
učinit dotaz na Povodí Vltavy, jak celkovou situaci ohledně odpadních dále řešit.
Je patrné, že někteří občané vypouštějí obsah jímek do dešťové kanalizace ( dle zápachu po
obci), je třeba připravit Nařízení obce Hvozdec č.1/2017, které by tento postup zakazovalo.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec revokuje bod 10 usnesení 1/2017 Zastupitelstva obce
Hvozdec o rekolaudaci kanalizační stoky „ G1 Hvozdec“.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec ukládá zastupitelce Marii Ernestové připravit dopis na
Povodí Vltavy ohledně dalšího vývoje v oblasti likvidace odpadních vod a připravit
k projednání text Nařízení obce Hvozdec č.1/2017 , které by zakazovalo vypouštění
obsahu jímek do dešťové kanalizace
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 7
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání žádost o převzetí funkce pořizovatele na
pořízení změny územního plánu obce Hvozdec č. 1 z důvodu rozšíření katastru obce
o katastrální území Hvozdec v Brdech. Pořizovatelem bude MěÚ Hořovice. Doporučil, aby
provedení změn bylo zadáno autorce původního ÚP Ing. Arch. Michaele Štádlerové
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje žádost o převzetí funkce pořizovatele na
pořízení změny územního plánu obce Hvozdec č. 1 a za pořizovatele schvaluje MěÚ
Hořovice
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec zplnomocňuje starostu obce Hvozdec Zdeňka Mottla ve
věci pořízení změny územního plánu obce Hvozdec č. 1
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 8
Zastupitelka Dana Vyštejnová předložila k projednání výsledky dotačního řízení z rozpočtu
obce Hvozdec 2017
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje výsledky dotačního řízení z rozpočtu obce
Hvozdec 2017 dle návrhu komise pro VŘ( příloha č.1).
- pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 9
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání postup na legalizaci stavby márnice na
veřejném pohřebišti v Mrtníku, na kterou je již zpracována stavební dokumentace. Nejprve je
nutno jednat se Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
- Žižkov, jednáni již písemně zahájila zastupitelka Ernestová M. a pokračuje v něm
místostarostka.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje postup na legalizaci stavby márnice na
veřejném pohřebišti v Mrtníku,
-

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů

K bodu 10
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání projekt na realizaci rekonstrukce místní
komunikace v lokalitě „ K Hačkám“a v Mrtrníku. ( dle přílohy č.2). Starosta navrhl tuto
rekonstrukci financovat s přispěním dotace z Programu 2017-2020 pro poskytování dotací
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z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova a uložil
zastupitelce Ernestové a místostarostce Ing. KvětěKřivánkové zpracovat žádost a podat ji
v termínu stanoveném poskytovatelem.
Dále předložil projekt na rekonstrukci místní komunikace k Hačkám ( dle přílohy č.3).
Starosta navrhl tuto rekonstrukci financovat z rozpočtu obce Hvozdec.
U : Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje projekt na realizaci rekonstrukce místní
komunikace v lokalitě „ K Hačkám“ a na rekonstrukci místní komunikace v Mrtníku
(dle příloh č.2 a 3).
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje financování rekonstrukce místní komunikace
v Mrtníku s přispěním dotace z Programu 2017-2020 pro poskytování dotací z
rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova a schvaluje
podání žádosti do tohoto programu
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec ukládá zastupitelce Ernestové a místostarostce
Ing. KvětěKřivánkové zpracovat žádost a podat ji v termínu stanoveném
poskytovatelem.
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 11
Zastupitelka Dana Vyštejnová pžedložila k projednání výzvu na zhotovitele stavby
„ REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OSADĚ MRTNÍK“, (Zakázka malého rozsahu) a
„Rekonstrukce místní komunikace v lokalitě K Hačkám“ , (Zakázka malého rozsahu)

U: zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje výzvu na zhotovitele stavby
„ REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OSADĚ MRTNÍK“, (Zakázka malého
rozsahu) a „Rekonstrukce místní komunikace v lokalitě K Hačkám“ , (Zakázka malého
rozsahu

-

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů

K bodu 12
Starosta obce předložil k projednání Ceník svozu a odstranění směsného komunálního
odpadu a Ceník svozu a zpracování separovaných složek směsného komunálního odpadu
firmou AVE Hořovice. Cena za svoz, manipulaci a uložení odpadu za rok 2017 je stanovena
na 580,- Kč bez DPH: na obyvatele při 52 svozech.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Ceník svozu a odstranění směsného
komunálního odpadu a Ceník svozu a zpracování separovaných složek směsného
komunálního odpadu firmou AVE Hořovice.
- pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 12
Místostarostka Ing. Květa Křivánková předložila návrh na střednědobý rozpočtový výhled
Obce Hvozdec na období 2017-2019
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U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje na střednědobý rozpočtový výhled Obce
Hvozdec na období 2017-2019
-

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů

K bodu 13
a)Starosta obce Zdeněk Mottl podal informace z jednání Komise pro rozvoj obcí a měst
Středočeského kraje ( zápis č. 1 a č. 2), které se týkaly přípravy dotačních programů
z rozpočtu Středočeského kraje
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí informace z jednání Komise pro rozvoj obcí
a měst Středočeského kraje ( zápis č. 1 a č. 2),
- Pro návrh hlasovalo ř zastupitelů
b)Místostarostka Ing. Květa Křivánková podala návrh na rozpočtovou změnu č. 2/2017
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2017
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
c)Místostarostka obce Ing. Květa Křivánková podala informaci o přípravě žádosti o dotaci
na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Hvozdec z prostředků MVČR, číslo
žádosti JSDH-P2-2018-00018, ve výši uznatelných nákladů 450 000,- Kč. Uvedla, že celkové
výdaje budou činit 1 300 000,- Kč a budou pokryty částečně z rozpočtu obce částečně jiným
dotačním titulem.Projekt bude realizován z rozpočtu obce v roce 2018.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení nového
dopravního automobilu pro JSDH Hvozdec z prostředků MV ČR, číslo žádosti JSDHP2-2018-00018, ve výši uznatelných nákladů 450 000,- Kč.
-

Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů

d)Starosta obce informoval o konání automobilové soutěže XVII. Ročník Rally Hořovice
dne 29.4. 2017 a o průjezdu vozidel obcí Hvozdec mezi jednotlivými RZ. Zastupitelka Marie
Ernestová bude informovat občany ve Zpravodaji č.2.
Zastupitelka Marie Ernestová provedla rekapitulaci usnesení. Starosta Zdeněk Mottl
poděkoval všem za účast a zasedání v ve 20..43 hodin ukončil.
Ve Hvozdci dne 23.3. 2017

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

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

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

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

Ověřovatelé zápisu
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