Zápis
veřejného zasedání č. 6 zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 26.6. 2018
Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, Květa Křivánková
Dana Vyštejnová,
Omluvena: Petra Šilhavá – rodičovská dovolená, Milan Hlavatý , Petr Velich
Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení č. 5 z minulého veřejného zasedání
3. Vyjádření ověřovatelů k zápisu č. 5/2018
4. Projednání a schválení závěrečného účtu obce Hvozdec za rok 2017 včetně povinných
příloh
5. Revokace usnesení 8/16 ze dne 1.12. 2017 ohledně pořízení změny č.2 ÚP obce
Hvozdec
6. Informace o provedených rozpočtových opatřeních č. 2 a č. 3 /2018
7. Informace a různé
8. Diskuse
9. Usnesení, závěr
K bodu 1
Zasedání zahájil v 19. 16 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 navrhl doplnění programu o body č. 5 a bod č. 6.
Dále navrhl, aby zapisovatelkou byla paní Marie Ernestová a ověřovateli Dana Vyštejnová a
Ing. Květa Křivánková
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje program jednání včetně doplnění o body č. 5 a
6 , zapisovatele a ověřovatele zápisu
- Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé

K bodu 2
Starosta obce Zdeněk Mottl provedl kontrolu usnesení č. 5. Konstatoval, že všechny body
byly splněny.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí kontrolu usnesení č. 5/2018 z minulého
veřejného zasedání
- Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé
K bodu 3
Zastupitelka Dana Vyštejnová konstatovala, že zápis č. 5/ 2018 byl vyhotoven v souladu
s průběhem jednání zastupitelstva obce
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyjádření ověřovatelů k zápisu č.5/2018
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- Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé

K bodu 4
Místostarostka Ing. Květa Křivánková předložila k projednání návrh závěrečného účtu obce
Hvozdec za rok 2017, který byl řádně vyvěšen na úřední desce v termínu 11.6. 2018 a sejmut
26.6. 2018.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje závěrečný účet obce Hvozdec za rok 2017
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdec za rok 2017
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce Hvozdec bez výhrad
- Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé
K bodu 5
Starosta obce Zdeněk Mottl navrhl provedení revokace usnesení 8/16 ze dne 1.12. 2017
ohledně pořízení změny č.2 ÚP obce Hvozdec z podnětu občana Martina Diviše. Důvodem
k revokaci je využití možnosti zkráceného postupu při pořizování územního plánu dle nového
ustanovení § 55a a 55b stavebního zákona a zkrácení celého procesu ve prospěch občana jako
budoucího stavebníka. Starosta obce navrhl, aby funkce pořizovatele, zhotovitele a
pověřeného zastupitele zůstala beze změny.
U 1: Zastupitelstvo obce revokuje usnesení 8/16 ze dne 1.12. 2017 ohledně pořízení
změny č.2 ÚP obce Hvozdec
U2:Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje využití institutu zkráceného postupu při
pořizování územního plánu dle ustanovení § 55a a 55b stavebního zákona ve věci
pořízení změny č.2 ÚP obce Hvozdec
U 3: Zastupitelstvo obce Hvozdec ukládá starostovi obce a zastupitelce M. Ernestové
zahájit potřebné kroky ve věci pořízení změny č.2 ÚP obce Hvozdec s využitím institutu
zkráceného postupu při pořizování územního plánu dle ustanovení § 55a a 55b
stavebního zákona
U 4: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje funkci pořizovatele, zhotovitele a
pověřeného zastupitele beze změny
U 5: Zastupitelstvo obce souhlasí s podnětem na pořízení změny č. 2 ÚP obce Hvozdec za
podmínky, že žadatel uhradí veškeré náklady na zpracování a na mapové podklady
nutné pro realizaci této změny
- Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé

K bodu 6
Starosta obce Zdeněk Mottl podal informaci o provedených rozpočtových opatřeních č. 2 a č.
3 /2018.
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedení rozpočtových opatřeních č. 2 a č. 3
/2018.
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- Pro návrh hlasovali 4 zastupitelé
K bodu 7
Starosta obce Zdeněk Mottl podal informaci o přípravě stavebních akcí během letních měsíců
K bodu 8
Starosta obce Zdeněk Mottl a zastupitelka M. Ernestová - projednali se zastupiteli
obsah Obecního zpravodaje č. 3
Starosta obce Zdeněk Mottl - vyzval zastupitele k přípravě slavnostního předání DA
jednotce SDH Hvozdec po jeho převzetí od dodavatelské firmy
K bodu 9
Starosta Zdeněk Mottl poděkoval všem za účast a zasedání v 20.04 hodin ukončil.
Ve Hvozdci dne 28.6. 2018
............................................
Místostarostka

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

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

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

Ověřovatelé zápisu
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