Zápis č.4
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdec, které
ze dne 26. 5. 2017

Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Eernestová, Dana Vyštejnová, Ing. Květa Křivánková, Petr
Velich
Omluveni: Milan Hlavatý – zaměstnání, Petra Šilhavá – rodičovská dovolená
Za občany – václav Mraček

Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení č. 3 z minulého veřejného zasedání
3. Vyjádření ověřovatelů k zápisu č. 3 /2017
4. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2016
5. Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdec za rok 2016 a
přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků
6. Schválení závěrečného účtu obce Hvozdec za rok 2016
7. Možnosti optimalizace stávající smlouvy o pronájmu budovy bývalé školy v Mrtníku
8. Obecně závazná vyhláška obce Hvozdec o místním poplatku za lázeňský a rekreační
pobyt
9. Žádost poskytnutí finančního příspěvku na provoz Linky bezpečí v roce 2017
10. Vyjádření správce Povodí Vltavy k problematice likvidace odpadních vod v obci
Hvozdec
11. Projednání smlouvy o dílo s firmou Strabag a.s. , Na Bělidle 198/21150, Praha 5 ,na
zakázku „ Rekonstrukce místní komunikace v lokalitě K Hačkám“ a „ Rekonstrukce
místní komunikace v osadě Mrtník“
12. Projednání rozpočtové změny 4 a 5
13. Projednání znění smlouvy o dílo mezi D.S.O. Mikroregion Hořovicko a zhotovitelem
na instalaci měřičů rychlosti v zapojených obcích
14. Projednání srovnání cen energií mezi ČEZ a EON
15. Informace a různé
16. Diskuse
17. Usnesení, závěr
K bodu 1
Zasedání zahájil v 19. 03 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 Petr
Velich a Dana Vyštejnová¨.
Dále starosta navrhl doplnění o programu o body 12, 13, 14
U: Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu zasedání o body 12, 13, 14
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
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K bodu 2
Zastupitelka Dana Vyštejnová konstatovala, že zápis č. 3/2017 byl vyhotoven v souladu
s průběhem jednání zastupitelstva obce
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyjádření ověřovatelů k zápisu č.3/2017
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 3
Starosta obce Zdeněk Mottl provedl kontrolu usnesení č. 3/ 2017 z minulého veřejného
zasedání . Konstatoval, že všechny body byly splněny.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí kontrolu usnesení č. 3 /2017 z minulého
veřejného zasedání
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 4
Místostarostka Ing. Květa Křivánková předložila k projednání a schválení účetní závěrku za
rok 2016 včetně všech povinných příloh
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje účetní závěrku za rok 2016 včetně všech
povinných příloh
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 5
Místostarostka Ing. Květa Křivánková předložila k projednání zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Hvozdec za rok 2016 s výsledkem bez výhrad a podala návrh
na přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Hvozdec za rok 2016 s výsledkem bez výhrad a přijetá opatření k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec ukládá místostarostce Ing. Květě Křivánkové podat
přezkoumávajícímu orgánu informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání
závěrečného účtu obce Hvozdec za rok 2016 zastupitelstvem obce
U:Zastupitelstvo obce Hvozdec konstatuje, že závěrečný účet obce Hvozdec za rok 2016
a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdec za rok 2016 byly řádně
vyvěšeny na úřední desce a elektronické úřední desce po dobu 15 dnů
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
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K bodu 6
Místostarostka Ing. Květa Křivánková předložila k projednání návrh závěrečného účtu obce
Hvozdec za rok 2016, který byl řádně vyvěšen na úřední desce v termínu 10. 5. 2017 a sejmut
26.5. 2017.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje závěrečný účet obce Hvozdec za rok 2016
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdec za rok 2016
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce Hvozdec bez výhrad
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 7
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání Možnosti optimalizace stávající smlouvy
o pronájmu budovy bývalé školy v Mrtníku. Problematika smlouvy s o pronájmu byla
otevřena při kontrole hospodaření obce Hvozdec kontrolním orgánem KÚSK, který upozornil
na nehospodárné využívání objektu, zvláště, když obec investuje do jeho oprav.Starosta obce
informoval, že v této věci oslovil JUDr. Vodičku a požádal jej o právní rozbor a návrh na
optimalizaci stávající smlouvy, která bude předložena na příští veřejné zasedání.Konstatoval,
že objekt je sice pro obec nevýdělečný, ale slouží k veřejnému zájmu, volnočasovým
aktivitám dětí a mládeže.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí informaci o možnostech optimalizace
stávající smlouvy o pronájmu budovy bývalé školy v Mrtníku.
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 8
Zastupitelka Marie Ernestová podala rozbor možnosti získat finanční prospěch z využívání
budovy bývalé školy v Mrtníku na základě přijetí Obecně závazná vyhláška obce Hvozdec o
místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt. Dle metodiky MV ČR však jsou z této
vyhlášky vyjmuty osoby mladší 18 let a starší 70 let, což jsou nejčastější uživatelé
rekreačního a volnočasového objektu. Zavedení této vyhlášky by obci přineslo pouze
zvýšenou administrativu a finanční přínos by nebyl efektivní.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec nesouhlasí s přijetím Obecně závazná vyhlášky obce
Hvozdec o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt.
- pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 9
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání Žádost poskytnutí finančního příspěvku
na provoz Linky bezpečí v roce 2017 ve výši 3 000,- Kč.
Místostarostka předložila protinávrh na poskytnutí příspěvku ve výši 500,- , jako ostatním
žadatelům mimo sídla v obci Hvozdec.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na provoz
Linky bezpečí v roce 2017 ve výši 500,- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
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K bodu 10
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání Vyjádření správce Povodí Vltavy
k problematice likvidace odpadních vod v obci Hvozdec
U : Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí Vyjádření správce Povodí Vltavy
k problematice likvidace odpadních vod v obci Hvozdec
U: zastupitelstvo obce Hvozdec ukládá starostovi a zastupitelce Marii Ernestové a
starostovi zaslat žádost o prodloužení povolení vypouštět odpadní vody do kanalizačních
stok A, A1, B1, C, C1 na vodoprávní úřad – Odbor výstavby a ŽP V Hořovicích
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 11
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání smlouvy o dílo mezi obcí Hvozdec a
firmou Strabag a.s. , Na Bělidle 198/21150, Praha 5 ,na zakázku „ Rekonstrukce místní
komunikace v lokalitě K Hačkám.“ Celková cena bude 338 245,76 Kč s DPH. Termín
realizace od 1.9. 2017 do 30.9. 2017.
U: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo č. 841/DCAA/095/17 mezi obcí
Hvozdec a firmou Strabag a.s. , Na Bělidle 198/21150, Praha 5 ,na zakázku
„ Rekonstrukce místní komunikace v lokalitě K Hačkám. „ za celkovou cenu
338 245,76 Kč s DPH.
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání smlouvy o dílo mezi obcí Hvozdec a
firmou Strabag a.s. , Na Bělidle 198/21150, Praha 5 ,na zakázku „ Rekonstrukce místní
komunikace v osadě Mrtník. Celková cena bude 204 977,73 Kč s DPH. Termín realizace od
1.9. 2017 do 30.9. 2017.
U: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo č. 841/DCAA/096//17 mezi obcí
Hvozdec a firmou Strabag a.s. , Na Bělidle 198/21150, Praha 5 ,na zakázku
„ Rekonstrukce místní komunikace v osadě Mrtník“, za celkovou cenu 204 977,73 Kč
s DPH.
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 12
Místostarostka Ing. Květa Křivánková předložila k projednání a schválení rozpočtovou změnu
č. 4 a rozpočtovou změnu č. 5.
U: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 a rozpočtovou změnu č. 5.
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
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K bodu 13
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání znění smlouvy o dílo mezi D.S.O.
Mikroregion Hořovicko a zhotovitelem na instalaci měřičů rychlosti pro obce Mikroregionu
Hořovicko.
Zhotovitel bude vybrán ve VŘ realizovaném mikroregionem.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Smlouvu o dílo mezi D.S.O. Mikroregion
Hořovicko a zhotovitelem na instalaci měřičů rychlosti pro obce Mikroregionu Hřovicko
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 14
Starosta obce Zdeněk Mottl podal informace o srovnání cen energií mezi ČEZ a EON za
účelem úspory při nákupu elektrické energie pro potřeby obce. Porovnáním cen došel
k závěru, že úspora by pro obec Hvozdec nebyla výrazná, navíc cena není trvalá a neměnná.
Proto navrhl, aby obec dodavatele el. energie na příští období neměnilaU: Zastupitelstvo obce Hvozdec nesouhlasí se změnou dodavatele elektrické energie pro
potřeby obce Hvozdec
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 15
Starosta obce informoval o návrhu veřejné vyhlášky - opatření obecné povahy, sekce
průmyslové spolupráce a řízení organizací MO ČR ohledně zřízení bezpečnostních pásem a
zákazu vstupu do některých částí zrušeného V/ Brdy na území CHKO Brdy.
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh veřejné vyhlášky - opatření obecné
povahy, sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací MO ČR ohledně zřízení
bezpečnostních pásem a zákazu vstupu do některých částí zrušeného V/ Brdy na území
CHKO Brdy
U: Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a zastupitelce Ernestové informovat občany
U: Zastupitelstvo obce ukládá zastupitelce Ernestové zpracovat písemnou formou
záznam o projednání tohoto opatření a případné připomínky na MO ČR, Tychonova
221/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
- pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů

K bodu 16
-místostarostka Ing. Květa Křivánková přednesla informaci z jednání Svazu měst a obcí
ČR
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Zastupitelka Marie Ernestová provedla rekapitulaci usnesení. Starosta Zdeněk Mottl
poděkoval všem za účast a zasedání v ve 20..43 hodin ukončil.

Ve Hvozdci dne 31.5. 2017

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

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

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

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

Ověřovatelé zápisu
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