Zápis
veřejného zasedání č. 5 zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 11.6. 2018
Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, Květa Křivánková
Dana Vyštejnová, , Milan Hlavatý , Petr Velich
Omluvena: Petra Šilhavá – rodičovská dovolená,
Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení č. 4 z minulého veřejného zasedání
3. Vyjádření ověřovatelů k zápisu č. 4 /2018
4. Projednání kupní smlouvy mezi obcí Hvozdec a firmou Vesta Auto Corson s.r.o.
na dodávku dopravního automobilu Ford Transit 350 L2 Trend 4x4 v celkové
ceně 999 770,. Kč včetně DPH
5. Projednání objednávky na opravu místní komunikace v Mrtníku a instalace
nových značek ze směru od Záskalské přehrady
6. Dodatek č. 2 k Partnerské smlouvě mezi obcí Hvozdec a MAS Brdy
7. Informace a různé
8. Diskuse
9. Usnesení, závěr
K bodu 1
Zasedání zahájil v 19. 08 hodin 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 předložil návrh programu a dále navrhl, aby zapisovatelkou byla paní Marie
Ernestová a ověřovateli Dana Vyštejnová a Ing. Květa Křivánková
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje program jednání , zapisovatele a ověřovatele
zápisu
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 2
Starosta obce Zdeněk Mottl provedl kontrolu usnesení č. 4. Konstatoval, že všechny body
byly splněny.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí kontrolu usnesení č. 4/2018 z minulého
veřejného zasedání
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 3
Zastupitelka Dana Vyštejnová konstatovala, že zápis č. 4/ 2018 byl vyhotoven v souladu
s průběhem jednání zastupitelstva obce
U: Zastupitelstvo obce schvaluje vyjádření ověřovatelů k zápisu č.4/2018
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- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů

K bodu 4
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání kupní smlouvu mezi obcí Hvozdec a
firmou Vesta Auto Corson s.r.o. na dodávku dopravního automobilu Ford Transit 350 L2
Trend 4x4 v celkové ceně 999 770,. Kč včetně DPH. Dodávka automobilu bude uskutečněna
do 30.8. 2018. Splatnost faktury je 60 dnů, záruka na karoserii je stanovena na 12 let.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Hvozdec a firmou
Vesta Auto Corson s.r.o. na dodávku dopravního automobilu Ford Transit 350 L2
Trend 4x4 v celkové ceně 999 770,. Kč včetně DPH
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 5
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání objednávku zadanou firmě AVE Kladno,
Smečenská 381, 272 04 Kladno , na opravu místní komunikace v Mrtníku a na instalaci
nových dopravních značek ze směru od Záskalské přehrady
U: Zastupitelstvo obce schvaluje objednávku zadanou firmě AVE Smečenská 381, 272
04 Kladno, na opravu místní komunikace v Mrtníku a instalaci nových značek ze směru
od Záskalské přehrady
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 6
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání Dodatek č. 2 k Partnerské smlouvě mezi
obcí Hvozdec a MAS Brdy, se sídlem Slunečná 372, 262 23 Jince
U: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 k Partnerské smlouvě mezi obcí Hvozdec
a MAS Brdy, se sídlem Slunečná 372, 262 23 Jince
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 7
Starosta obce Zdeněk Mottl podal informaci o jednání Mikroregionu Hořovicko, které se
uskutečnilo 11.6. 2018 na Felbabce. Hlavními tématy bylo zejména zajištění služeb na úseku
pohřebnictví . Díle byli starostové informováni, že půjčování párty stanů bude zpoplatněno,
na cca 2 500,- Kč za 1ks, skákací hrady budou nadále zdarma.
U: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o jednání Mikroregionu Hořovicko
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 8
Starosta obce Zdeněk Mottl vyjádřil znepokojení nad stavem úklidu vnitřních prostor
místní hasičovny a navrhl zajistit nápravu:
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a) Provede pohovor s vedením SDH a připomene jim povinnost řádně pečovat o majetek,
který byl sboru svěřen do užívání
b) Klub žen provede zevrubný úklid, včetně umytí oken do 30.6. 2018 , který bude
nejméně jedenkrát za 4 měsíce zopakován. V mezidobí si běžný úklid : mytí nádobí,
vytření podlahy atd. provedou členové sboru
Zastupitelka Marie Ernestová – připomněla potřebu řešit stav nemovitosti pana Stanislava
Škrdlanta, nad kterým obec vykonává veřejné opatrovnictví. Postup bude konzultovat
dopisem s opatrovnickým soudem Okresního soudu v Berouně.
Dále navrhla provedení fyzické prohlídky stavu domu č.p. 8, který postupně chátrá a je
potřeba zjistit, zda je nutné provést nezbytné opravy ( zejména řešit problém zatékání do
střechy ).
Starosta obce Zdeněk Mottl – znovu upozornil na problematiku nevhodného využívání
kanalizační sítě na dešťovou vodu ze strany občanů, zejména existencí nelegálních přepadů
odpadních jímek. Bude nutné aktualizovat Nařízení ohledně likvidace odpadních vod, vyzvat
občany k nápravě a provést monitoring jednotlivých větví kanalizační sítě.
K bodu 9
Starosta Zdeněk Mottl poděkoval všem za účast a zasedání v 20.05 hodin ukončil.
Ve Hvozdci dne 18.6. 2018
............................................
Místostarostka

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

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

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

Ověřovatelé zápisu
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