Zápis
veřejného zasedání č. 8 zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 30.8. 2018
Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, Květa Křivánková
Dana Vyštejnová, ,Petra Šilhavá
Omluvena: Petr Velich, Milan Hlavatý
Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení č. 7 z minulého veřejného zasedání
3. Vyjádření ověřovatelů k zápisu č. 7/2018
4. Projednání a schválení Veřejné vyhlášky č.1/2018 ze dne 30.8. 2018(Změna č. 1
ÚP obce Hvozdec)
5. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Hořovice a obcí Hvozdec podle ust.§63
odst.1 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2018 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání
Kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro
jednotky SDH obcí na rok 2018 – Pořízení nového DA , Oblast podpory Pořízení
nového dopravního automobilu, ev. č, smlouvy Poskytovatele: S-6511/OBŘ/2018
7. Uzavření pojistné smlouvy na havarijní pojištění na nový DA JSDH včetně
připojištění GAP s Allianz pojišťovnou
8. Projednání žádosti pana Jiřího Synáče , Mrtník 17, o umístění jímky na odpadní
vody , typ NK7-EK, výrobce EKOCIS, na pozemku p.č. 547/2
9. Projednání žádosti pana Radovana Šplýchala o příspěvek na vybudování
umyvadla v prodejně
10. Diskuse
11. Usnesení, závěr
K bodu 1
Zasedání zahájil v 19. 06 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 .
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 5 zastupitelů
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K bodu 2
Starosta obce Zdeněk Mottl provedl kontrolu usnesení č. 7. Konstatoval, že všechny body
byly splněny.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje kontrolu usnesení č. 6/2018 z minulého
veřejného zasedání
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů

K bodu 3
Zastupitelka Dana Vyštejnová konstatovala, že zápis č. 7/ 2018 byl vyhotoven v souladu
s průběhem jednání zastupitelstva obce
U: Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyjádření ověřovatelů k zápisu č.7/2018
- Pro návrh hlasovali 6 zastupitelé
K bodu 4
Starosta Zdeněk Mottl předložil ke schválení Veřejnou vyhlášku č.1/2018 ze dne 30.8. 2018
(Změna č. 1 ÚP obce Hvozdec).
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Veřejnou vyhlášku č.1/2018 ze dne 30.8. 2018
(Změna č. 1 ÚP obce Hvozdec).
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 5
Starosta Zdeněk Mottl předložil k projednání a schválení Veřejnoprávní smlouvu mezi
městem Hořovice a obcí Hvozdec podle ust.§63 odst.1 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů o přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem
Hořovice a obcí Hvozdec podle ust.§63 odst.1 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 6
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání a schválení Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace podle Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS v rámci Tematického zadání Kofinancování účelových investičních dotací v rámci
programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2018 – Pořízení nového DA , Oblast
podpory Pořízení nového dopravního automobilu, ev. č, smlouvy Poskytovatele:
S-6511/OBŘ/2018
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U : Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Hvozdec a
Středočeským krajem o poskytnutí dotace podle Programu 2018 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Kofinancování účelových investičních
dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2018 – Pořízení nového
DA , Oblast podpory Pořízení nového dopravního automobilu, ev. č, smlouvy
Poskytovatele: S-6511/OBŘ/2018
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 7
Místostarostka Ing. Květa Křivánková předložila k projednání Uzavření pojistné smlouvy na
havarijní pojištění na nový DA JSDH včetně připojištění GAP s Allianz pojišťovnou na celou
hodnotu vozidla po dobu 3 let ve výši platby pojistného 25 047,- Kč ročně
U: Zastupitelstvo obce schvaluje Uzavření pojistné smlouvy na havarijní pojištění na
nový DA JSDH včetně připojištění GAP s Allianz pojišťovnou ve roční výši platby
pojistného 25 047,- Kč
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 8
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání žádost pana Jiřího Synáče , Mrtník 17, o
umístění jímky na odpadní vody , typ NK7-EK, výrobce EKOCIS, na pozemku p.č. 547/2
U: Zastupitelstvo obce souhlasí s kladným vyřízením žádosti pana Jiřího Synáče ,
Mrtník 17, o umístění jímky na odpadní vody , typ NK7-EK, výrobce EKOCIS, na
pozemku p.č. 547/2
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 9
Zastupitelka Marie Ernestová předložila k projednání žádost pana Radovana Šplýchala o
finanční příspěvek na vybudování umyvadla v prodejně z důvodu nařízení ZPI ČR jako
podmínku pro možnost krájení uzenin ve výši 7 000,- Kč. Místostarostka Ing. Květa
Křivánková podala vysvětlení, že dle platné legislativy nelze z veřejného rozpočtu mimo
předem vyhlášený dotační program financovat soukromý subjekt.
U: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 7 000,panu Radovanu Šplýchalovi na vybudování umyvadla v jeho prodejně z důvodu
nařízení ZPI ČR
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 10
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Starosta Zdeněk Mottl a zastupitelka Marie Ernestová podali návrh na program a zajištění
slavnostního předání nového DA jednotce SDH Hvozdec včetně návrhu na finanční krytí
z rozpočtu obce
U: Zastupitelstvo obce schvaluje program a zajištění slavnostního předání nového DA
jednotce SDH Hvozdec včetně finančního krytí této akce z rozpočtu obce

K bodu 11
Starosta Zdeněk Mottl poděkoval všem za účast a zasedání v 20.16 hodin ukončil.
Ve Hvozdci dne : 2.9. 2018

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

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

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

.....................................................
Ověřovatelé zápisu
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