Zápis č.6
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 4.9. 2017
Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Květa Křivánková
Dana Vyštejnová, Petr Velich Petra Šilhavá,
Omluven: Milan Hlavatý – pracovní povinnosti
Občané: Václav Mraček
Program:
Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení č. 5 z minulého veřejného zasedání
3. Vyjádření ověřovatelů k zápisu č. 5 /2017
4. Projednání smlouvy o dílo na zhotovení změny č. 1 Územního plánu obce Hvozdec
5. Projednání smlouvy na vypracování pasportizace veřejného osvětlení obce Hvozdec a
osady Mrtník
6. Návrh na kompletní výměnu kovových vrat na budově obecního skladiště
7. Návrh na dokončení oplocení areálu obecního skladiště
8. Informace o provedené veřejnoprávní kontrole čerpání dotace na akci Rekonstrukce
místní komunikace Malašovka
9. Vyhodnocení akce Loučení s prázdninami
10. Projednání smlouvy o dílo č. 841/DCAA/187/17 mezi obcí Hvozdec a firmou
STRABAG a.s., na stavební akci „Oprava místní komunikace v osadě Mrtník“
11. Projednání smlouvy o dílo č. 841/ DCCA/188/17 mezi obcí Hvozdec a firmou
STRABAG a.s., na stavební akci „Oprava místní komunikace U Vodárny“
12. Žádost pana Martina Diviše, Hvozdec 9, 267 62 Komárov, o možnost změny
územního plánu obce Hvozdec týkající se pozemku p.č. 97/ 2 v k.ú. Hvozdec
13. Diskuse a různé
14. Usnesení, závěr
K bodu 1
Zasedání zahájil v 19. 08 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 Petra
Šilhavá a Dana Vyštejnová
Starosta Zdeněk Mottl navrhl doplnění programu o body 10, 11, 12
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje program jednání včetně doplnění o body 10,
11,12 a volbu zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
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K bodu 2
Zastupitelka Dana Vyštejnová konstatovala, že zápis č. 5/2017 byl vyhotoven v souladu
s průběhem jednání zastupitelstva obce
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyjádření ověřovatelů k zápisu č.4/2017
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 3
Starosta obce Zdeněk Mottl provedl kontrolu usnesení č. 5/2017 z minulého veřejného
zasedání . Konstatoval, že všechny body byly splněny.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí kontrolu usnesení č. 5 /2017 z minulého
veřejného zasedání
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 4
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání Smlouvy o dílo na zhotovení změny č. 1
Územního plánu obce Hvozdec mezi Ing. Arch. Michaelou Štádlerovou, Na Mičánce 27/7
160 00 Praha 6 a obcí Hvozdec, Hodnota díla činí 85 000,- Kč, zhotovitelka není plátce DPH.
U: Zastupitelstvo obce Hvzdec schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení změny č. 1
Územního plánu obce Hvozdec mezi Ing. Arch. Michaelou Štádlerovou, Na Mičánce
27/7
160 00 Praha 6 a obcí Hvozdec,
U: Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zajistit podklady pro zapracování této změny
na Katastrálním úřadu v Berouně a požádat Odbor výstavby a ŽP MěÚ Hořovice, Ing.
Valečkovou, o územně analytické podklady
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 5
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání Smlouvu o dílo na vypracování
pasportizace veřejného osvětlení obce Hvozdec a osady Mrtník mezi obcí Hvozdec a firmou
Emil VILDMON - elektromontážní práce, Na vinici 1570 , Beroun, 26601
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Hvozdec a firmou
Emil VILDMON - elektromontážní práce, Na vinici 1570 , Beroun, 26601, na
vypracování pasportizace veřejného osvětlení obce Hvozdec a osady Mrtník
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 6
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání Návrh na kompletní výměnu kovových
vrat na budově obecního skladiště z důvodu ohrožení bezpečnosti při vstupu do skladiště
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje provedení kompletní výměny kovových vrat
na budově obecního skladiště
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K bodu 7
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil návrh na zhotovení zbývající části oplocení areálu
obecního skladiště
Obec uhradí materiál a oplocení vyhotoví přidělený pracovník formou VPP uložených
Probační a mediační službou. Odborné vedení a odborné práce provede na DPP pan Zdeněk
Hrách.
U: Zastupitelstvo obce schvaluje provedení prací na dokončení oplocení areálu
obecního skladiště
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 8
Místostarostka Ing. Květa Křivánková podala zprávu o provedené veřejnoprávní kontrole
čerpání dotace na akci Rekonstrukce místní komunikace Malašovka, kterou provedl kontrolní
orgán poskytovatele dotace, Středočeského kraje , dne 12.6. 2017
Kontrolní orgán konstatoval, že dotace byla využita účelně a v souladu s pravidly a metodikou
Krajského úřadu Středočeského kraje a neshledal žádná pochybení.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Zprávu o provedené veřejnoprávní kontrole
čerpání dotace na akci Rekonstrukce místní komunikace Malašovka
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 9
Zastupitelka Marie Ernestová provedla vyhodnocení akce Loučení s prázdninami. Celá akce
měla velmi hezký průběh, proběhla za velké účasti a zájmu dětí i dospělých, a přálo jí i
počasí. Vyzdvihla dobrou spolupráci všech zapojených subjektů – Komise pro kulturu, sport a
sociální otázky, Klubu žen, SDH , Spol. klubu a pánů Múllera, Horáka a Z. Vyštejna. Dobře
byla zajištěna i možnost občerstvení.
Vyslovila poděkování firmě Acron, panu René Benákovi a panu Jakubu Patocsovi za
sponzorské dary jako odměny pro soutěžící děti.
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyhodnocení akce Loučení s prázdninami
- Pro návrh hlasovalo ž zastupitelů
K bodu 10
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání Smlouvu o dílo č. 841/DCAA/187/17
mezi obcí Hvozdec a firmou STRABAG a.s.,Na Bělidle 198/21 , 150 00 Praha 5, na stavební
akci „Oprava místní komunikace v osadě Mrtník“ v ceně 99 932,09 Kč bez DPH
( 120 917,83 Kč s DPH)
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Smlouvu o dílo č. 841/DCAA/187/17 mezi
obcí Hvozdec a firmou STRABAG a.s.,Na Bělidle 198/21 , 150 00 Praha 5, na stavební
akci „Oprava místní komunikace v osadě Mrtník“ v ceně 99 932,09 Kč bez DPH
( 120 917,83 Kč s DPH)
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
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K bodu 11
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání Smlouvu o dílo č. 841/ DCCA/188/17
mezi obcí Hvozdec a firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21 , 150 00 Praha 5, na
stavební akci „Oprava místní komunikace U Vodárny“ v ceně 99 145,82 Kč bez DPH,
( 119 966, 44 Kč).
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Smlouvu o dílo č. 841/ DCCA/188/17 mezi
obcí Hvozdec a firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21 , 150 00 Praha 5, na stavební
akci „Oprava místní komunikace U Vodárny“ v ceně 99 145,82 Kč bez DPH,
( 119 966, 44 Kč).
Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 12
Starosta obce předložil k projednání doručenou žádost pana Martina Diviše, Hvozdec 9, 267
62 Komárov o změnu územního plánu obce Hvozdec. Pan Diviš žádá o změnu týkající se
pozemku p.č. 97/ 2 v k.ú. Hvozdec v jeho vlastnictví , dosud zařazený jako trvalý travní
porost, na stavební pozemek za účelem stavby rodinného domu pro blízkého příbuzného.
Pozemek je v těsné blízkosti dosavadní zastavěné části obce, má přístupovou komunikaci i
dostupnost inženýrských sítí, jejichž zřízení není žadatelem na obci požadována.
Diskuse:
Starosta obce: Vyslovil obavu, aby se tato změna ÚP nestala v uvedené lokalitě precedentní
vzhledem k nedostatku stavebních pozemků v obci. Uvedl, že bude potřeba provést změnu
užívání pozemku.
Zastupitelka Ernestová: zdůraznila potřebu poskytovat možnost výstavby RD v obci
mladým lidem, zvláště těm, kteří se podílejí na veřejném životě a jsou zapojeni aktivně
v místních spolcích, je to předpoklad rozvoje a stability života v obci
Místostarostka Ing. Květa Křivánková – vzhledem k existenci přístupové komunikace
k pozemku nevidí ve změně ÚP problém. Z ekonomického hlediska navrhuje, aby veškeré
finanční náklady související se změnou ÚP, které ponese obec, byly následně přeúčtovány
žadateli
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec souhlasí s možnou změnou č.1 ÚP Obce Hvozdec,která
se týká pozemku p.č. 97/2 v k.ú. Hvozdec ve vlastnictví pana Martina Diviše, Hvozdec 9,
267 62 Komárov dle dispozic vyznačenych v přiloženém náčrtku
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec souhlasí s tím, aby veškeré finanční náklady související
se změnou ÚP, které ponese obec, byly následně přeúčtovány žadateli
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec ukládá starostovi zaslat na MěÚ Hořovice, odbor
územního plánování Ing. Valečkové, žádost o stanovisko k požadavku pana Martina
Diviše
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec ukládá zastupitelce M. Ernestové odeslat žadateli
písemnou odpověď
K bodu 13
Ing. Květa Křivánková – podala informaci přidělení dotace z MV prostřednictvím HZS
Středočeského kraje ve výši 450 000,- Kč pro SDH Hvozdec na zakoupení dopravního
automobilu
V. Mraček – poukázal na možnost zákazu podomního prodeje v obci
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K bodu 14
Zastupitelka Marie Ernestová provedla rekapitulaci usnesení. Starosta Zdeněk Mottl
poděkoval všem za účast a zasedání v ve 21..13 hodin ukončil.
Ve Hvozdci dne 7.9. 2017

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

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

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

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

Ověřovatelé zápisu
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