Zápis č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 9. 4. 2010
Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, Květa Křivánková, Blažena Machálková, Petr
Velich, Luboš Potužník, Milan Hlavatý
- Dále bylo přítomno 18 občanů
Program:
1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Kontrola usnesení ze zasedání ze dne 21.1. 2010
3) Plán neinvestičních akcí obce v roce 2010
4) Návrh rozpočtu obce na rok 2010
5) Návrh hřbitovního řádu
6) Návrh Požárního řádu
7) Návrh příspěvku na činnost SDH a Společenského klubu Hvozdec o.s.
8) Projednání a schválení zápisu do kroniky za rok 2009
9) Žádost Svazu neslyšících a nedoslýchavých Hořovice o finanční příspěvek
10) Informace a různé
11) Diskuse
12) Usnesení, závěr
K bodu 1
Zsedání zahájil starosta Zdeněk Mottl v 19.00 hodin. Předložil návrh programu a dále navrhl,
aby zapisovatelkou byla paní Marie Ernestová a ověřovateli zápisu paní Květa Křivánková
a pan Luboš Potužník.
- pro starostovy návrhy hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 2
Pan starosta Zdeněk Mottl provedl kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání s tímto
výsledkem:
 stavební povolení na projekt k propojení stávajícího vodovodního řadu
s neřežínskou větví bude dokončeno do května2010
 Zásahová jednotka SDH Hvozdec bude zabezpečovat i zásahovou činnost pro
obec Podluhy, která nemá vlastní sbor za finanční kompenzaci 10 000,- Kč
ročně
 Byla zakoupena motorová pila a chemické WC do hasičovny pro potřeby
SDH Hvozdec
 Je třeba zajistit likvidaci opotřebovaného knihovního fondu z bývalé
knihovny, uloženého v hasičovně. Administrativní postup zjistila paní
Ernestová.
 Od konce minulého roku došlo ke 2 pokusům o vloupání do budovy OÚ,
zvláště do části Společenského klubu. Škody činila cca 11 000,- Kč,
pojišťovna uhradila 6 000,-
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K bodu 3
Návrh na neinvestiční akce pro rok 2010 přednesl starosta: Hlavními prioritami se stanou tyto
akce:
 Výměna oken a rekonstrukce fasády budovy bývalé školy v Mrtníku ( pokud bude
přidělena dotace z programu FROM)
 Oprava sloupků na schodišti u kostela v Mrtníku
 Označení autobusové zastávky a umístění zrcadla v zatáčce v Mrtníku
 Umístění 4 ks odpadkových košů na hřbitově v Mrtníku
 Propojení studny Na Drahách s rybníčkem
 Dokončení rekultivace skládky Na Drahách
 Umístění alespoň 1 herního prvku na dětské hřiště
 Oprava místní komunikace Hvozdec _ Mrtník ve spolupráci s firmou Metrostav
 Oprava výtluků na neasfaltových komunikacích
 Zabezpečení budovy OÚ proti vloupání
 Rekonstrukce vnitřních prostor hasičovny
- návrh byl schválen 7 hlasy
K bodu 4
Ještě před návrhem rozpočtu místostarostka podala krátkou informaci o hospodaření.
Uvedla, že obec v Loňském roce hospodařila s rozpočtem 2 297 000?- Kč. Příjmy a výdaje
byly naplněny. Obec má nainvestovanou mírnou rezervu formou cenných papírů, dluhopisů a
akcií VaK.
Od 1.1. 2010 obec přešla na nové účetnictví ROPO, kde dochází k odlišnostem hlavně ve
vykazování majetku, budov a pozemků.
Návrh rozpočtu je předložen jako vyrovnaný, je přílohou č. 1. Návrh byl vyvěšen 15.3. 2010 a
sejmut 8.4.2010.
K bodu 5
Paní Ernestová přednesla návrh Hřbitovního řádu, který vychází ze Zákona 256/2001 Sbírky
o pohřebnictví. Řád není obecně závaznou vyhláškou, nýbrž vnitřní normou obce. Hřbitovní
řád bude uložen ve složce vnitřních předpisů obce a v zestručněné podobě bude vyvěšen na
veřejném pohřebišti.
_ návrh byl schválen 7 hlasy
K bodu 6
Starosta obce přednesl návrh Požární ho radu . Tento dokument bude v případě schválení
vyvěšen na budově hasičovny a předán SDH Hvozdec
-návrh byl schválen 7 hlasy
K bodu 7
Starosta navrhl poskytnout finanční příspěvek na spolkovou a kulturní činnost SDH a
Společenskému klubu Hvozdec o. s. , každé organizaci ve výši 5.000,- Kč
- návrh byl schválen 7 hlasy
K bodu 8
Paní Ernestová přednesla celkové znění návrhu zápisu do Kroniky obce Hvozdec za rok 2009
- návrh byl schválen 7 hlasy
K bodu 9
Svaz neslyšících a nedoslýchavých Hořovice podal žádost o finanční příspěvek na činnost.
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Starosta tuto žádost přečetl a doporučil ji zamítnout, neboť žádný z občanů Hvozdce či
Mrtníka není členek této organizace.
- s jeho stanoviskem souhlasilo 7 zastupitelů
K bodu 10
A/ Různé
Skupina rodičů, která dává své děti do MŠ Podluhy, požádala zastupitelstvo obce Hvozdec,
aby přispělo libovolnou finanční částkou na dovybavení MŠ Podluhy. Starosta , vzhledem
k tomu, že se problematikou zabývalo zastupitelstvo již na pracovní poradě nezávisle na
žádosti rodičů, navrhl částku 3.000,- Kč. Navrhl, aby nebyly převáděny finance, ale po
dohodě s ředitelkou MŠ zakoupeny potřebné herní prvky. Pan Potužník vznesl protinávrh na
poskytnutí 5.000,- Kč.
- pro návrh pana Potužníka hlasovalo 7 zastupitelů
B/ Řešení situace ohledně vyvážení mobilního kontejneru na hřbitovní odpad –
informaci i návrh přednesl starosta
Vzhledem k tomu , že vyvážení stávajícího kontejneru je technicky komplikované, jednal
starosta s firmou AVE o zlepšení. Firma navrhla pronajmout obci jiný kontejner o objemu
10 m3 za cca 500,- Kč měsíčně.Zlepšení spočívá v tom, že firma může zajistit vyvážení
vlastní technikou a operativněji. Stávající kontejner ve vlastnictví obce by se využil na
železný šrot.
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
C/ Starosta podal občanům následující informace
 Stavba na vodním díle Dráteník se prodlouží vzhledem k dlouhé zimě do31.12. 2010,
firma Metrostav uhradí obci 1322,- Kč jako nájemné za užívání jejího pozemku
 Občané budou mít k dispozici 10 ks nových plastových popelnic, mohou si je
vyzvednout výměnou za starou poškozenou
 Ve Vojenském /jezdu Brdy, zejména lokalitě Hrachoviště proběhne v termínu 27:4.
až 21. 5. 2005 mezinárodní vojenské cvičení
 5.5. 2010 se uskuteční pietní akt k 65. výročí ukončení 2.světové války od 17.00 na
hřbitově v Mrtníku
 od 1.č. 2010 mohou občané využívat kontejner na zahradní odpad
 paní Ernestová informovala o přípravě Staročeských máji na 15.5. 2010 a seznámila
občany s postupem při likvidaci opotřebovaného knihovního fondu
K bodu 11
Pan Brodský – vznesl dotaz na úklid zbylého posypu na komunikacích v obci
- zeptal se, kdy budou dány do původního stavu překopy vozovek po stavbě posílení
el. rozvodů
Pan Harašta - zeptal se, zda existuje katalog knihovny a zda by bylo možno některé knihy
za symbolickou cenu odprodat
Paní Hochmanová – ze svých zkušeností ze zaměstnání upozornila, že likvidace knih není
snadná, řada sběren surovin je ani nebere
Pan Kůna - navrhl pro příští rok umístění sněhových zábran v Chrástce
- upozornil na bezohledné parkování v zimě v této lokalitě
- navrhl zavedení „dne klidu“ o víkendu – bez sekaček, motorových pil apod.
Pan Hlavatý – zeptal se na osazení zeleně na břehu rybníčka Na Drahách a na zalesnění
bývalé skládky
Pan Dvořáček- připomenul, že i obecní komunikace v jejich ulici by potřebovala nový
asfaltový povrch
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K bodu 12
Paní Ernestová přednesla návrh usnesení
- bylo schváleno 7 hlasy
Po té starosta poděkoval všem za účast a zastupitelům za věcné jednání.Veřejné zasedání
ukončil ve 21.12 hodin.
Ve Hvozdci 11.4. 2010

Zapsala :

Marie Ernestová

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

………………………………….
Starosta obce

……………………………………..
Místostarostka
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