Zápis č. 11 z veřejnéhozasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 7. 11. 2011
Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, Petra Ernestová , Petr Velich, Květa Křivánková,
Milan Hlavatý, Luboš Potužník
Program:
1) Zahájení,volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Vyjádření ověřovatelů k zápisu
3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
4) Informace místostarostky o stavu hospodaření obce
5) Směrnice „Odpisový plán obce za rok 2011
6) Plnění nápravných opatření z provedené kontroly hospodaření OFK Krajského
úřadu Středočeského kraje za rok 2010 z 26.3. 2011
7) Rozpočtová změna č. 4
8) Náměty na akce oprav a úprav na rok 2012
9) Diskuse a různé
10) Usnesení
11) Závěr zasedání
K bodu 1
Zasedání zahájil pan Zdeněk Mottl v 18. 36 hodin . Předložil návrh programu a dále navrhl,
aby zapisovatelkou byla paní Marie Ernestová a ověřovateli zápisu Petr Velich a Květa
Křivánková
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
- pro návrhy hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 2
Ověřovatelé minulého zápisu Petra Ernestová a Milan Hlavatý prohlásili, že zápis i usnesení
byly napsány správně a odpovídaly průběhu veřejného zasedání
K bodu 3
Všechny body z usnesení č.9. a 10 z. veřejných zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec byly
splněny.
K bodu 4
Místostarostka Květa Křivánková podala informaci o aktuálním stavu hospodaření k 1.11.
2011.
Stav na účtu: 308 231, 08 Kč
(obec očekává 1.splátku z dotace na opravu hasičovny z Krajského úřadu Středočeského
kraje)
Příjmy..........2 498 000,- Kč (naplnění na 88%)
Výdaje ........ 2 799 000,- Kč (naplnění na 90,50 %)
Rozdíl je pokrýván z financování příjmů minulých let

K bodu 5
Místostarostka předložila návrh nové ekonomické směrnice nazvané Odpisový plán obce
na rok 2011. Obce jsou nově povinny veškerý svůj majetek zařadit do odpisového plánu.
-viz příloha č. 1
- návrh byl schválen 7 hlasy
K bodu 6
Místostarostka Květa Křivánková informovala o realizování nápravných opatření z finanční
kontroly ze dne 26.3. 2011 provedené OFK Krajského úřadu Středočeského kraje
a) chybělo ocenění místního rozhlasu – vzhledem k dezolátnímu stavu byl oceněn
částkou 10 000,- Kč
b) chybělo ocenění obecního osvětlení - provádí v současné době majitel
elektromontážní firmy pan Homolka, Cerhovice
- souhlas vyslovilo 7 zastupitelů
K bodu 7
Místostarostka Květa Křivánková přednesla návrh na rozpočtové opatření, a to rozpočtovou
změnu č. 4/2011. 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.
- Viz příloha č. 2
- Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů

K bodu 8
Starosta obce Zdeněk Mottl vyzval zastupitele, aby si na příští veřejné zasedání připravili
návrhy stavebních oprav a úprav na rok 2012.. Spolu s místostarostkou upozornili na
skutečnost, že vzhledem ke zhoršení ekonomické situace v zemi a zvýšení DPH není jisté
naplnění příjmové stránky rozpočtu, navíc dojde k zvýšení výdajů ( elektřina, likvidace
odpadů...) Nemůžeme proto realizovat akce většího rozsahu.
Co se týče využití dotací, připadají pro naši obec 2 možnosti, buď revitalizace obytných
center nebo zavádění digitálních informačních technologií.
Starosta vyzval zastupitele, aby své návrhy připravili do příštího veřejného zasedání, které se
bude konat 25.11. 2011
K bodu 9
Paní Ernestová – upozornila, že před zimou by bylo vhodné provést opravu střechy na
rodinném domě pana Škrdlanta, jemuž obec vykonává opatrovníka
- seznámila zastupitele se zamítavým stanoviskem Památkového ústavu ČR
k přemístění sloupku s kapličkou v Mrtníku (památkáři souhlasí pouze
s restaurováním)
Petra Ernestová – seznámila zastupitele s okolnostmi kolem žádosti pana Radovana Šplýchala
o pokácení vzrostlého stromu na jeho pozemku z důvodu oplocení - bude řešeno na příštím
veřejném zasedání, za přítomnosti žadatele
K bodu 10
Návrh usnesení přednesla paní Marie Ernestová
- Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů

Starosta ukončil veřejné zasedání v 19.58 hodin a poděkoval všem zastupitelům za účast.
Ve Hvozdci dne 10.11. 2011

Zapsala : Marie Ernestová
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