Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 14.6.2010
Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, Blažena Machálková, Petr Velich, Luboš Potužník
Omluveni: Květa Křivánková – studijní volno
Program:
1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Předběžné projednání dvousložkové ceny vody za přítomnosti zástupce VaK
3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdec a schválení závěrečného
účtu obce za rok 2009
5) Revokace usnesení o poskytnutí věcného daru MŠ Podluhy
6) Návrh na zakoupení křovinořezu pro potřeby obce
7) Návrh na odkoupení kompresoru s příslušenstvím a čistícího zařízení pro SK
8) Žádosti občanů
9) Informace
10) Diskuse
11) 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 Blažena
Machálková a Petr Velich.
- pro starostovy návrhy hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 2
Zástupce VaK Beroun pan ing. Badin přednesl návrh firmy VaK Beron na zavedení
dvousložkové ceny vody. Cena vody by se skládala jednak z paušální platby, odlišené dle
odběru, a z jednotkové ceny x počet odebraných jednotek. Firma k tomu chce přistoupit proto,
že většina nákladů je fixní a někteří velkoodběratelé vlastně doplácejí na vodoměry
s minimálními odběry. Toto opatření je nutné, aby firma mohla udržet regionální cenu vody
ve všech obcích a nemusela ji měnit podle skutečných nákladů. Pokud zastupitelstvo bude
s tímto opatřením souhlasit, musí k tomu schválit obecně závaznou vyhlášku.
V rozpravě k tomuto bodu zastupitelé vyjádřili obavu, aby se tato změna příliš nedotkla
domácností s1-2 osobami či seniorů.
- S přechodem na toto opatření souhlasilo 6 zastupitelů

K bodu 3
Z minulého zasedání zbývá splnit tyto úkoly:
 Zajistit likvidaci knihovního fondu a odpis z inventáře – M.Ernestová do 15.7. 2010
 S firmou AVE dořešit pronájem mobilního kontejneru na hřbitovní odpad – Z. Mottl
 Umístění vývěsních skříněk – jsou objednány, zajistí Z. Mottl
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K bodu 4
Auditor konstatoval, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky a hospodaření obce je
vedeno bez výhrad.
Chyby a nedostatky zjištěné v minulém auditu byly během roku 2009 odstraněny.
Dále Zastupitelstvo obce Hvzdec projednalo a zároveň schválilo všemi přítomnými členy
závěrečný účet obce za rok 2009, ve kterém je uveden stav majetku obce k 31.12. 2009 a též
rozpočtové hospodaření za rok 2009, poskytnuté a přijaté dotace za rok 2009. Závěrečný účet
obce byl vyvěšen na úřední desce obce od 18.5. – 3.6. 2010. Součástí závěrečného účtu je
Zpráva o výsledku přezkoumání obce Hvozdec za rok 2010.Tato zpráva byla přijata
zastupitelstvem bez výhrad.
K bodu 5
Starosta podal návrh na revokaci usnesení z minulého zasedání ohledně poskytnutí věcného
daru MŠ Podluhy. Protože se i další obce rozhodly MŠ Podluhy přispět darem, ředitelka MŠ
se rozhodla prostředky soustředit a zakoupit potřebný herní prvek. Proto je nutné usnesení
revokovat a poskytnout MŠ Podluhy finanční dar ve výši 5000,- Kč a o jeho poskytnutí
uzavřít darovací smlouvu.
- s návrhem souhlasilo 6 zastupitelů
K bodu 6
Starosta podal návrh na zakoupení křovinořezu pro potřeby obce k údržbě veřejné zeleně
v hodnotě do 15.000 ,-Kč
- s návrhem souhlasilo 6 zastupitelů
K bodu 7
Starosta podal návrh na odkoupení kompresoru, jeho příslušenství a čistícího zařízení pro
potřeby Společenského klubu . Je vlastnictvím bývalého provozovatele pana Kindla a bylo
by vhodné je odkoupit pro zajištění dalšího provozu. Cena by byla 4.000,-Kč.
- Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 8
A. Ing. Petýrek: žádá o povolení záměru provést zpevnění povrchu obecního pozemku
kolem jeho plotu betonovou dlažbou. Pro se vyslovilo 6 zastupitelů s tím , že panu
Petýrkovi bude připomenuto , že se jedná o veřejné prostranství, které musí být
přístupné všem občanům
B. Pan Karel Paul: žádá o zamezení vyústění dešťové kanalizace na jeho pozemek.
Proto je nutné: provést identifikaci okolních pozemků, projednat s majitelem
prodloužení potrubí a zajistit provedení práce
C. Slečna Lucie Chocová, Hořovice: žádá o provozování Společenského klubu Hvozdec
D. Pan Václav Albl: žádá o provozování Společenského klubu Hvozdec
K bodu 9
Okresní soud v Berouně žádá o návrh na přísedícího okresního soudu v Berouně
- Zastupitelstvu není znám žádný zájemce z řad občanů, proto nikoho nenavrhuje
K bodu 10
Do diskuse se žádný ze zastupitelů ani občanů nepřihlásil
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K bodu 11
Návrh usnesení přednesla paní Ernestová
-bylo schváleno 6 hlasy
Poté starosta poděkoval všem za účast a v 20.55 hodin zasedání ukončil.

Ve Hvozdci 25.1. 2010

Zapsala :

Marie Ernestová

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

………………………………….
Starosta obce

……………………………………..
Místostarostka
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