Zápis č. 10 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 5. 9. 2011
Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, Petra Ernestová, Petr Velich, Květa Křivánková
Milan Hlavatý , Luboš Potužník
Pan Diviš
Program:
1)
2)
3)
4)

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Vyjádření ověřovatelů k minulému zápisu
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Projednání návrhu rozpočtu na opravu komunikace
kolem V. Mračka a M. Šálkové
5) Projednání návrhu rozpočtu na opravu prostranství před
prodejnou pana Radka Šplýchala
6) Návrh na rozpočtovou změnu č. 3
7) Projednání nových pojistných smluv
8) Informace
9) Diskuse a různé
10) Usnesení
10) Závěr zasedání

K bodu 1
Zasedání zahájil pan Zdeněk Mottl v 19.30 hodin. Předložil návrh programu a dále navrhl,
aby zapisovatelkou byla Marie Ernestová a ověřovateli zápisu Petra Ernestová a Milan
Hlavatý.
Uvedl, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem 128/2000 Sb. o obcích a
předložil návrh programu. Konstatoval, že je přítomno 7 zastupitelů a zasedání je
usnášeníschopné.
a) pro návrhy hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 2
Ověřovatelka zápisu Květa Křivánková prohlásila, že zápis i usnesení byly napsány správně
a odpovídaly průběhu veřejného zasedání.
K bodu 3
Starosta Zdeněk Mottl konstatoval, že všechny termínované úkoly z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Hvozdec jsou průběžně plněny či byly splněny. Pouze pořízení herního
prvku nebylo realizováno z důvodu pomalejšího plnění příjmové stránky rozpočtu.
Oprava plotu u obecního skladu probíhá.
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K bodu 4
Starosta obce předložil cenovou nabídku pana M. Vaňka, Chaloupky 180, na úpravu místní
komunikace mezi domky paní M. Šálkové a pana V. Mračka a na úpravu místní komunikace
V Chrástce ( stržení vyvýšeného středu a srovnání). Předpokládaná cena je 32 250,- Kč.
-s návrhem souhlasilo 7 zastupitelů
K bodu 5
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil návrh a cenovou nabídku na opravu plochy před
prodejnou pana Radovana Šplýchala. Jedná se o vyřezání rozbitého asfaltu a položení
živičného povrchu , předpokládaná cena prací činí 60 405,- Kč. Jednáním s dodavatelem
panem Vaňkem navrhl pověřit pana Luboše Potužníka.(nutno dodržet cenovou nabídku).
Starosta navrhl, že projedná s majitelem prodejny možnost jeho finančního podílu, případně
možnost úpravy sklepního okénka.
-S návrhem souhlasilo 7 zastupitelů
K bodu 6
Místostarostka Květa Křivánková přednesla návrh na rozpočtové opatření, a to rozpočtovou
změnu změnu č. 3/2011. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením § 16 zákona
250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územního rozpočtu k přesunutí finančních
prostředků, aniž by se změnil celkový objem rozpočtu.
- Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 7
Starosta Zdeněk Mottl a místotarostka předložili návrh nových pojistných smluv, neboť
majetek obce i technického vybavení nabyl od posledního uzavírání pojištění mnohem vyšší
hodnotu. Nově by měli být pojištěny tyto objekty a zařízení:
 Budova školy
 Hasičovna-vybavení
 Dětské hřiště
 Elektronika v kancelářích obecního úřadu
 Živelné pohromy
 Odpovědnost za škodu
Smlouva bude i nadále uzavřena u České pojišťovny, roční pojistné se zvýší z 9.000,- na
18 000,- Kč.
- Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 8
Starosta podal informaci o schůzce starostů Podbrdska se zástupci MO ČR. Nejvíce
diskutovanými otázkami zde bylo
 zřízení CHKO
 zvýšení provozu na průjezdních komunikacích
 zamezení výstavby a expanzi developerských společností
 vrácení katastru obcím či další spravování území vojenskými lesy

K bodu 9
Pan Diviš – dotaz, zda by bylo možno před úpravou místní komunikace v Chrástce posunout
vrata pana Škrdlanta, aby vznikl větší prostor pro pohyb obslužné techniky – AVE, zimní
protahování
Zdeněk Mottl – informoval o schůzce na místě opravy hasičovny se zástupcem firmy Dustav
a přizval k účasti další zastupitele, zejména pana Potužníka
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Petra Ernestová- navrhla zaslat majitelům domku č. p.73 dopis a vyzvat je k posekání
pozemku, aby plevel neobtěžoval majitele okolních zahrad a domů
K bodu10
Návrh usnesení přednesla paní Marie Ernestová
- bylo schváleno 7 hlasy
K bodu 11
Zasedání ukončil ve 20. 48 hodin starosta obce tím, že všem zastupitelům poděkoval za účast
a vstřícný přístup k jednání.
Ve Hvozdci 7.9. 2011

Zapsala :

Marie Ernestová

……………………………………
…………………………………….
Ověřovatelé zápisu

………………………………….
Starosta obce

……………………………………..
Místostarostka
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