Zápis č.13 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 8.12. 2011
Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, Petra Ernestová, Petr Velich, Květa Křivánková
Program:
1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a
zapisovatele
2) Vyjádření ověřovatelů zápisu č. 12
3) Rozpočtová změna č.5- příloha č.1
4) Revokace usnesení č.6 ze dne 22.4.2011
5) Výplata odměn za prosinec
6) Smlouva o dílo č. SR /066/11 mezi obcí
Hvozdec a firmou SOVT –radio na dodávku
bezdrátového veřejného rozhlasu RDR Digi 3
7) Diskuse a různé
8) Usnesení
9 ) Závěr zasedání

K bodu 1
Zasedání zahájil pan Zdeněk Mottl v 18.30 hodin. Předložil návrh programu a dále navrhl,
aby zapisovatelkou byla Marie Ernestová a ověřovateli zápisu Petr Velich a Petra
Ernestová. Uvedl, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem 128/2000 Sb. o
obcích a předložil návrh programu. Konstatoval, že je přítomno 5 zastupitelů a zasedání je
usnášeníschopné.
a) pro návrhy hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 2
Ověřovatelka zápisu Květa Křivánková prohlásila, že zápis i usnesení byly napsány správně
a odpovídaly průběhu veřejného zasedání.
K bodu 3
Místostarostka Květa Křivánková navrhla revokaci usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze dne 22.4. 2011, bod 3, odstavec a „zastupitelstvo obce Hvozdec
souhlasí s umístěním 5 veteránů pana René Benáka i s navrhovanou částkou za tuto službu ve
výši 15.000,- Kč platby předem za předpokladu , že bude vypracována nájemní smlouva ,
která bude obec vylučovat z jakékoli zodpovědnosti za poškození nebo zcizení vozidel“.
Navrhla tento text nahradit: „ZO vyhlašuje záměr pronajmout prostory obecního skladiště
pro účely uskladnění materiálu a věcí fyzických i právnických osob (vyjma hořlavin a
chemikálií)“. Zaměr bude vyvěšen 9.12. 2011 a sejmut 24.12. 2011.
- S revokací souhlasilo 5 zastupitelů
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K bodu 4
Místostarostka Květa Křivánková přednesla návrh na rozpočtové opatření, a to rozpočtovou
změnu změnu č. 5/2011. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením § 16 zákona
250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územního rozpočtu k přesunu rozpočtových
prostředků,aniž se změní celkový objem rozpočtu.
-pro návrh se vyslovilo 5 zastupitelů
K bodu 5
Místostarostka Květa Křivánková navrhla, aby odměny zastupitelů a mzdy za měsíc prosinec
byly vyplaceny v termínu před vánočními svátky z důvodu včasného provedení účetní
závěrky za rok 2011
-pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 6
a)
Starosta Zdeněk Mottl předložil podklady k výběrovému řízení na dodavatele bezdrátového
veřejného rozhlasu. Na základě došlých nabídek byla vybrána firma Sovt-radio.
-pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
b)
Starosta Zdeněk Mottl předložil návrh smlouvy o dílo číslo SR/066/11 s firmou Sovtradio,Budějovická 1320, Vodňany na dodávku bezdrátového veřejného rozhlasu v hodnotě
díla 168 240,-Kč
- Souhlasilo 5 zastupitelů

K bodu 7
-diskuse proběhla k dílčím bodům
K bodu 8
Návrh usnesení přednesla paní Marie Ernestová
- bylo schváleno 5hlasy
K bodu 9
Zasedání ukončil ve 20. 18 hodin starosta obce tím, že všem zastupitelům poděkoval za účast
a vstřícný přístup k jednání.
Ve Hvozdci 8.12 2011

Zapsala :

Marie Ernestová

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

………………………………….
Starosta obce

……………………………………..
Místostarostka
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