Zpravodaj č.1 zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 6.2.2017
Vážení spoluobčané,
rok 2017 se rozběhl se všemi každodenními radostmi i starostmi, které nám postupně přináší.
Po celý leden si počasí udržovalo ryze zimní tvář a protože nic není černobílé, jednou jsme
hubovali na špatně sjízdné komunikace, na vysoké náklady na teplo, na zvýšený výskyt
chřipek a nachlazení, jindy jsme naopak obdivovali bílé pláně kolem naší obce, přírodu
odpočívající v klidu pod bílou peřinou a někteří z nás a hlavně děti, využili sněhové nadílky
k hrám a sportování. A právě tak to chodí v životě – neměli bychom vše předem jako zimní
období pesimisticky odsuzovat a zatracovat, měli bychom se snažit na všem najít něco
dobrého a hlavně, radovat se i z maličkostí. třeba i z toho, že naše obec je příjemným místem
k životu či ze zážitku z navštívení některé společenské akce, na niž v tomto zpravodaji
najdete pozvání. Najdete zde ale i informace vážnějšího charakteru, např. zamyšlení nad
zodpovědným přístupem k likvidaci odpadů, informaci o výši místních poplatků či o nové
vyhlášce. I toto všechno je tak jako my součástí života v naší malé obci.

1) Významné životní jubileum oslavili či oslaví :

V měsíci lednu
Pan Jiří Křivánek

V měsíci ůnoru
Paní Jaroslava Mračková
Pan Josef Potužník

V měsíci březnu
Pan Vladislav Drnovec
Pan Josef Velich
Paní Josefa Hrdličková

Zastupitelstvo obce přeje všem jubilantům pevné zdraví, hodně spokojenosti a životní
pohody do dalších let.

2. POZVÁNKY

Hasičský ples
V sobotu 18.2. 2017 se od 20.00 hodin koná
ve Společenském klubu tradiční Hasičský ples,
Hudba: BOSS band

Vstupné: 80,1

Bude připravena pestrá hra o ceny. Příspěvky do ní se vybírají rovněž v sobotu
od 9. 00 do12. 00 hodin .
Srdečně zve SDH Hvozdec

Dětský maškarní karneval
V neděli 26.2. 2017 od 14. 30 hodin zveme všechny děti s rodiči a prarodiči do
Společenského klubu ve Hvozdci na veselý
Dětský maškarní karneval s Cucinem a jeho maskoty
Čeká na Vás pestrý program, tanec a soutěže – masky vítány.
Vstupné dobrovolné!
Pořádá Klub žen a Komise pro kulturu, sport a sociální otázky
Komise pro kulturu, sport a sociální otázky spolu s Klubem žen Hvozdec pořádají
ve středu 8.3. 2017 zájezd do Oblastního divadla Antonína Dvořáka v Příbrami na
divadelní představení Vše o ženách. Odjezd společným autobusem v 17.45 od
autobusové zastávky ve Hvozdci. Návrat mezi 21. – 22. hodinou. Doprava
zdarma, cena vstupenky 120,- Kč.
Přihlášky u paní Blaženy Machálkové na telefonu

724076857

A zatančit si můžeme i v březnu. Klub žen ve Hvozdci Vás srdečně zve na

Jarní Pepícký bál
V sobotu 18.3. 2017 od 20.00 ve Společenském klubu, k tanci a poslechu nám
zahraje GONG
VSTUPNÉ 80,Připravena bude hra o ceny a snad i tradiční taneční exhibice Klubu žen.
Příspěvky se vybírají v sobotu od 9.00 do 12. 00, v zasedací místnosti v klubu.
Všem, kdo nás podpoří,předem děkujeme a všechny srdečně zveme . Přijďte
společně po dlouhé zimě přivítat jaro. Těší se na Vás pořadatelky.
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3. Připravujeme.
Na 1, pololetí roku 2017 připravujeme ještě následující akce. Termín je zatím orientační a
konání všech akcí bude upřesněno na plakátech či místním rozhlasem.
Název akce
Pořadatel
Termín
Hasičský ples
SDH Hvozdec
18.2.
Dětský karneval KKSSO
26.2.
Pepícký bál
Klub žen
18.3.
Čarodějnice
SDH + SK
30.4.
Staročeské máje Mládež + KKSSO
13.5.
Dětský den
KKSSO
4.6.
Výlet Klubu žen Obec – ZO + Klub žen 24.6.
4. Vyhláška o rušení nočního klidu
Zastupitelstvo obce Hvozdec na svém zasedání schválilo dle požadavků platné legislativy
vyhlášku o rušení nočního klidu, která stanoví výjimky, kdy v obci Hvozdec platí jiné
vymezení nočního klidu než obvyklé od 22. 00 do 6.00 hodin. Plné znění vyhlášky je
umístěno na pevné i elektronické úřední desce.
5. Poplatky v roce 2017
a) Poplatek za komunální odpad činí ročně pro:
l. Fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt …… 600.- Kč
2. Fyzickou osobu, 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
b) Poplatek za psa činí 50,- Kč
Poplatky jsou splatné od 10.2. do 31.5. 2017!!!! Můžete je platit v hotovosti v úředních
hodinách na obecním úřadu ( PO, ČT od 18.0é do 20.00 hodin() či bankovním
převodem. Prosíme o dodržení termínu.
6. Malé zamyšlení nad výší poplatků,
Poplatky za odpad se stanoví dle kalkulace - skutečných nákladů na likvidaci
odpadů za minulý kalendářní rok. Z následující tabulky je patrné, na kolik obec
přijde odvoz jednotlivých druhů odpadu. Tyto náklady se částečně sníží o
návrat částky ze systému Ekokom, ale i tak náklady na likvidaci odpadu z
našich domácností ( hlavně TKO a obalů z potravin) vyjdou na 833, 51 Kč na
obyvatele. Pokud započítáme i odvoz nebezpečného , objemového a
biologického odpadu, je částka ještě o 190, 66 Kč vyšší.Takže , i když každý
uhradíme stanovených 600,- Kč, obec ještě 424, 19 Kčdoplatí. Likvidace
odpadů, jejichž množství ročně přibývá, je nákladná záležitost. Přesto se ve
vztahu k přírodě vyplatí. A vyplatí se i třídění, protože čím více odpadu
vytřídíme, tím více se nám na něj ze systému Ekokom vrátí.
Kalkulace je provedena při počtu 271 obyvatel obce Hvozdec.
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Částka za likvidaci v roce 2016
180 284,00 Kč
73 809,30 Kč
14 748,75 Kč
2 762,30 Kč
965,80 Kč
303,00 Kč
-46 993,00 Kč
225 880,15 Kč
833,51 Kč

Druh odpadu
Odvoz TKO
Plasty
Papír
Sklo barevné
Sklo bílé
Kovy
Ekokom
Náklady celkem
Náklady na obyvatele
Objemový
Nebezpečný
Náklady na ostatní odpady
Příspěvek obce na ostatní odpady/ 1 obyvatele
Náklady na obyvatele celkem
Poplatek hrazený občanem
Celkový příspěvek obce na 1 obyvatele

11 323,00 Kč
11 099,00 Kč
51 674,00 Kč
190,68
1024,19
600,424,19 Kč

8. Výzva k zahájení výběrového dotačního řízení 2017 z rozpočtu obce

Hvozdec
Obec Hvozdec na základě usnesení č. 1 2017 ze dne 30.1. 2017 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:
Podpora aktivit propagující obec Hvozdec
Podpora aktivit organizované a neorganizované mládeže a dětí v obci
Podpora subjektů soustřeďující se na práci s dětmi a mládeží
Podpora neziskových aktivit občanů a sdružení občanů (spolků) dle velikosti členské základny žadatele,
zejména kulturní, sportovní, zájmová a jiná společensky prospěšná činnost
Aktivity na podporu 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 : 20 000,- Kč
4. Způsob e termín pro podání žádosti: na formuláři, který je ke stažení na webu obce nebo v úředních
hodinách na obecním úřadě, do 28.2. 2017
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. 2017.
Lze žádat na celoroční činnost i na jednorázové akce.

Zpracovala: Marie Ernestová
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