Zápis č.7
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 30.10. 2017
Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, , Květa Křivánková
Dana Vyštejnová, Petra Šilhavá,Milan Hlavatý
Omluven: Petr Velich
Občané: 0
Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení č. 6 z minulého veřejného zasedání
3. Vyjádření ověřovatelů k zápisu č. 6 /2017
4. Projednání navýšení příspěvku do Mikroregionu Hořovicko z 20,- Kč na 30,5. Projednání stanoviska MěÚ Hořovice,odboru výstavby ŽP , Č.j. : MUHO/19089/2017
k podnětům na obsah zadání změny č.1 územního plánu obce Hvozdec
6. Projednání stanoviska MěÚ Hořovice,odboru výstavby ŽP ,
Č.j. : MUHO/18067/2017o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod
stávajících stok A,A1, C,C1 jednotné kanalizace obce Hvozdec
7. Návrh na zřízení společného hrobu obcí Hvozdec, Komárov, Osek, Chaloupky a Malá
Víska na veřejném pohřebišti v Mrtníku včetně předběžného rozpočtu
8. Informace o škodě na majetku obce způsobené vichřicí Herwart dne 29.10. 2017 na
budově obecního skladiště a budově OÚ
9. Projednání rozpočtových změn č.6, 7, 8, 9, 10
10. Převod finančních prostředků obce Hvozdec z peněžního ústavu KB na ČNB za
účelem úhrady faktury za dílo „ Rekonstrukce místní komunikace v lokalitě K
Hačkám“hrazeného z dotačního titulu Středočeského kraje
11. Schválení přijetí mimořádné dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace
12. Diskuse a různé
13. Usnesení, závěr
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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 Petra
Šilhavá a Dana Vyštejnová. Dále navrhl doplnění programu o body 8, 9, 10.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje program jednání včetně doplnění o body
8,9,10, a volbu zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 2
Zastupitelka Dana Vyštejnová konstatovala, že zápis č. 6/2017 byl vyhotoven v souladu
s průběhem jednání zastupitelstva obce
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyjádření ověřovatelů k zápisu č.6/2017
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 3
Starosta obce Zdeněk Mottl provedl kontrolu usnesení č. 6/2017 z minulého veřejného
zasedání . Konstatoval, že všechny body byly splněny.Trvá pouze úkol dokončit pasportizaci
veřejného osvětlení, ale zhotoviteli toto bylo zadáno.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí kontrolu usnesení č. 6/2017 z minulého
veřejného zasedání
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 4
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání návrh z jednání Mikroregionu Hořovicko
na navýšení příspěvku do Mikroregionu Hořovicko z 20,- Kč na 30,- Kč
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje navýšení příspěvku do Mikroregionu
Hořovicko z 20,- Kč na 30,- Kč
U: Zastupitelstvo obce ukládá místostarostce Ing. Květě Křivánkové informovat o tomto
stanovisku pracovnice Mikroregionu Hořovicko
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 5
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání stanovisko MěÚ Hořovice,odboru
výstavby ŽP , Č.j. : MUHO/19089/2017 k podnětům na obsah zadání změny č.1 územního
plánu obce Hvozdec. Dle doporučení Ing. Valečkové i dle konzultace na Odboru územního
plánování KÚSK nelze v jedné změně ÚP řešit začlenění katastru obce v bývalém VÚ Brdy a
podnět občana Martina Diviše, Hvozdec 9. Ing. Valečková nedoporučuje ani další výstavbu v
obci mimo již vyznačená zastavitelná území.
Zastupitelka Marie Ernestová poukázala na to, že zastavitelná území jsou pouze hypotetická,
ale fakticky ani na jednom momentálně nelze provádět výstavbu, neboť na části Z1, Z2 a Z3
nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy, větší částí Z1 pak vede VN s ochranným pásmem 12
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m a NN s ochranným pásmem 1,5 m. ÚP počítá s vedením kabelem, ale tuto změnu ČEZ
zatím neplánuje. Proto se vyslovila pro podporu podnětu pana Diviše na zahrnutí části jeho
pozemku p.č. 97/2 do ÚP jako stavební pozemek pro budoucí stavbu RD jeho synovce.
Zdůraznila, že mladé lidi aktivní ve spolcích a veřejném životě je třeba v obci udržet.
Starosta uvedl, že je potřeba , aby navrhovatel nejprve provedl dělení dotčeného pozemku a
pak lze podat návrh na změnu ÚP č. 2
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje vynětí požadavku pana Martina Diviše
ohledně části pozemku p.č. 97/2 ze změny ÚP obce Hvozdec č.1
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec ukládá zastupitelce Marii Ernestové sdělit písemně toto
stanovisko odboru výstavby a ŽP Mě Ú Hořovice
U:Zastupitelsto obce Hvozdec ukládá zastupitelce Marii Ernestové projednat s Ing.
Arch . Michaelou Štádlerovou možnost změny ÚP č. 2 na základě podnětu pana Martina
Diviše, včetně zjištění výše finanční úhrady za provedení této změny
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 6
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání stanovisko MěÚ Hořovice,odboru
výstavby ŽP , Č.j. : MUHO/18067/2017o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do
vod stávajících stok A,A1, C,C1 jednotné kanalizace obce Hvozdec. Z tohoto rozhodnutí obci
vyplývá povinnost 4x ročně zajisti v intervalu 3 měsíce odběr a rozbor vzorků vypouštěných
vod.
U:Zastupitelstvo obce ukládá starostovi naplánovat termín a místo odběru vzorků
U: Zastupitelstvo obce ukládá zastupitelce Marii Ernestové oslovit s žádostí o spolupráci
KHS Středočeského kraje, pracoviště Beroun, zjistit finanční náročnost této služby a
zahrnout ji do rozpočtu na rok 2018
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 7
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil návrh na zřízení společného hrobu obcí Hvozdec,
Komárov, Osek, Chaloupky a Malá Víska na veřejném pohřebišti v Mrtníku včetně
předběžného rozpočtu
U: Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení společného hrobu obcí Hvozdec, Komárov,
Osek, Chaloupky a Malá Víska na veřejném pohřebišti v Mrtníku včetně předběžného
rozpočtu
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
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K bodu 8
Místostarostka obce Hvozdec Ing. Květa Křivánková podala informace o škodě na majetku
obce způsobené vichřicí Herwart dne 29.10. 2017 na budově obecního skladiště i omítce
budovy OÚ a navrhla řešit škodu jako pojistnou událost
U: Zastupitelstvo obce ukládá místostarostce Ing. Květě Křivánkové řešit škodu na
budově obecního skladiště a budovy OÚ jako pojistnou událost
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 9
Místostarostka obce Ing. Květa Křivánková podala návrh na schválení rozpočtových změn č.
6, 7, 8, 9, 10
U: Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rozpočtových změn č. 6, 7, 8, 9, 10
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 10
Místostarostka obce Ing. Květa Křivánková Převod finančních prostředků obce Hvozdec ve
výši 300 000,- Kč z peněžního ústavu KB na ČNB za účelem úhrady faktury za dílo „
Rekonstrukce místní komunikace v lokalitě K Hačkám“hrazeného z dotačního titulu
Středočeského kraje

U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje převod finančních prostředků obce Hvozdec z
peněžního ústavu KB na ČNB za účelem úhrady faktury za dílo „ Rekonstrukce místní
komunikace v lokalitě K Hačkám“ hrazeného z dotačního titulu Středočeského kraje
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 11
Místostarostka obce Ing. Květa Křivánková navrhla ZO Hvozdec schválit přijetí mimořádné
účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na pořízení změny ÚP č. 1 obce Hvozdec ve
výši 100 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se Středočeským krajem..
U: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí mimořádné účelové dotace ve výši 100 000,- z
rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
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- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 12
Starosta obce Zdeněk Mottl- vyzval zastupitele k podávání návrhů na realizaci oprav a
rekonstrukcí a dalších stavebních akcí v obci na rok 2018

K bodu 13
Zastupitelka Marie Ernestová provedla rekapitulaci usnesení. Starosta Zdeněk Mottl
poděkoval všem za účast a zasedání v ve 21.03 hodin ukončil.
Ve Hvozdci dne 2.11. 2017

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

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

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

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

Ověřovatelé zápisu
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