Zápis č. 4. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 6.12.2010
Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, Petra Ernestová, Petr Velich, Květa Křivánková
Omluveni: Milan Hlavatý – pracovní směna
Luboš Potužník- nemoc
Z řad občanů byli přítomni pan Jiří Hůrka ml. a pan Pavel Plecitý
Program:
1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Vyjádření ověřovatelů k minulému zápisu
3) Kontrola usnesení z ustavujícího zasedání
4) Určení pracovníka pro evidenci hrobů a poplatků za hrobová místa
5) Žádost SDH Hvozdec ohledně nákupu stříkačky
6) Žádost pana Luďka Čermáka o odkup panelů
7) Projednání cenové nabídky na opravu fasády, výměnu oken, vchodových dveří a
opravu rozvodů elektroinstalace, opravy rozvodů vody a odpadů v souvislosti se
žádostí o dotaci FROM
8) Žádost o dotaci z FROM Středočeského kraje pro rok 2011 za účelem opravy
hasičské zbrojnice
9) Organizační záležitosti
a. Zajištění znaku obce
b. Projednání odměn zastupitelů
c. Odsouhlasení termínu výplat za prosinec
d. Zakoupení sněžné frézy
e. Návrh veřejnoprávní smlouvy o přestupcích
f. Návrh na čerpání dalších dotací
g. Návrh na rozpočtovou změnu 1/2010
10) Diskuse a různé
11) Usnesení
12) Závěr zasedání
K bodu 1
Zasedání zahájil pan Zdeněk Mottl v 19.04 hodin. Předložil návrh programu a dále navrhl,
aby zapisovatelkou byla Marie Ernestová a ověřovateli zápisu Petra Ernestová 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 5 zastupitelů a zasedání je
usnášeníschopné.
a) pro návrhy hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 2
Ověřovatelé zápisu Petra Ernestová a Petr Velich prohlásili, že zápis i usnesení byly napsány
správně a odpovídaly průběhu ustavujícího zasedání.
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K bodu 3
Všechny body usnesení ustavujícího zasedání byly splněny, až na tyto :
a) doplnit výbory a komise o další členy z řad občanů.
 Finanční výbor: P. Velich, J. Mračková, D. Oplová
 Kontrolní výbor: M. Hlavatý, Ing., J. Haraštová, B. Machálková
 Komise pro stavební činnost a živ. prostředí: L . Potužník, P. Ernest,
Dr. B. Brodský
 Komise pro soc. otázky, kulturní a sportovní činnost: M. Ernestová, L.
Plecitá, E. Hochmannová, D. Vyštejnová, M. Ungrová, K. Mottlová a
V. Kramariková
 Osadní výbor Mrtník: P. Velich, Ernestová M. a P. Chvojka
- pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
b) ustavit inventarizační komisi
Starosta Zdeněk Mottl navrhl, aby komise pracovala ve složení: P. Ernestová, K.
Křivánková, P. Velich
-pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
c) dopis na rozvodné závody byl odeslán, odpověď dosud nedošla
K bodu 4
Starosta Zdeněk Mottl navrhl, aby se evidencí hrobů a poplatků za hrobová místa po
zemřelém panu Jaroslavu Křivánkovi zabýval od 1.1. 2011 pan Ladislav Čermák, který o
tuto činnost sám projevil zájem
b) S návrhem souhlasilo 5 zastupitelů
K bodu 5
Na zasedání se dostavili zástupci SDH Hvozdec pan Hůrka a pan Plecitý s žádostí o
zakoupení hasičské stříkačky pro potřeby sboru a zejména pro výcvik mladých hasičů.
Uvedli, že jim byl nabídnut odkup od SDH Radouš za cenu cca 25 000,- Kč a je v dobrém
technickém stavu.
- pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 6
Pan Luděk Čermák z Komárova písemně požádal o odkup betonových panelů ve vlastnictví
obce.
Starosta uvedl, že panely budou mít využití při úpravách terénu v obci
- žádost pana Čermáka byly 5 hlasy zamítnuta
K bodu 7
Starosta seznámil přítomné s cenovou nabídkou firmy DUSTAV na stavební práce při
plánované opravě hasičovny v roce 2011 . Záměrem zastupitelstva je oprava vnější omítky,
výměna oken a vchodových dveří, renovace rozvodů elektroinstalace, rekonstrukce rozvodů
vody a odpadů. Finanční náročnost projektu činí 399 432,- Kč.
Po diskusi v zastupitelstvu vyplynulo, že je třeba ze strany firmy dopracovat:
 Tloušťku použitého polystyrénu
 Nutnost výměny dveří
 Počet vyměňovaných oken
 Kryt půdního vikýře nad výjezdovými vraty
c) návrh byl schválen 5 hlasy s výše uvedenými připomínkami
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K bodu 8
Starosta Zdeněk Mottl navrhl,aby obec podala žádost o financování opravy hasičovny
formou dotace z FROM Středočeského kraje „Program obnovy venkova“-oblast podpory
Hasičské zbrojnice a požární nádrže . K realizaci tohoto projektu navrhl tento postup:
a. Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti
b. Zastupitelstvo obce se zavazuje k finanční spoluúčasti ve výši 5% z celkové částky
c. Místostarostka připraví podklady pro přihlášení do nejbližší výzvy, tj. v lednu 2011
- návrh byl schválen 5 hlasy
K bodu 9
a) Starosta a místostarostka navrhli, že by bylo vhodné, aby obec měla svůj znak, který
by po grafické stránce co nejlépe symbolizoval obec, např. na webových stránkách.
Starosta uložil zastupitelkám M. a P. Ernestové, aby do příštího zasedání navrhly postup
pro realizaci znaku , včetně jednoduchého grafického návrhu.
b) Místostarostka na základě jednání ustavujícího zasedání podala návrh odměn
zastupitelů, pokladní, místostarostky a starosty obce pro volební období 2010-2011 ,
který vychází ze zákona 128/2000 Sb. O obcích a z vládního nařízení 37/2003 Sb. a je
přílohou tohoto zápisu č. – pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
c) Místostarostka navrhla, aby odměny zastupitelů za měsíc
prosinec byly vyplaceny ještě před vánočními svátky z důvodu
včasného provedení účetní závěrky za rok 2010.
– pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
d) Starosta navrhl, aby vzhledem k častému silnému sněžení byla na údržbu hřbitova
zakoupena sněhová fréza v ceně do 15 000,- Kč,
-pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
e) Starosta seznámil zastupitele s návrhem veřejnoprávní smlouvy o řešení přestupků
mezi obecním úřadem Hvozdec a MěÚ Hořovice. Obec totiž nemá k řešení přestupků
odbornou způsobilost a proto tuto pravomoc smluvně deleguje na úřad s rozšířenou
působností, tj. MěÚ Hořovice. Tato služba je zpoplatněna, poplatek se zvyšuje z 500
Kč na 1000,-Kč za projednávaný případ. Paní Ernestová upozornila, že pokud obec za
jednotlivé kauzy platí, měla by mít právo o nich vědět. Starosta proto navrhl, aby ke
smlouvě byla připojena podmínka, že projednávané případy budou Obecnímu úřadu
ve Hvozdci MěÚ Hořovice oznamovány
- souhlas vyslovilo 5 zastupitelů
f) Starosta vyzval zastupitele k dalším návrhům na čerpání dotací. Místostarostka
upozornila, že POV patrně nebude vyhlášen a jeho úlohu v podstatě přejímá FROM..
Pokud bude obec žádat v roce 2011 o dotaci na hasičovnu, nemůže již žádat na
rekonstrukci komunikací, kterou požadují občané. Paní Ernestová navrhla čerpání
dotace z oblasti ochrany a údržby památek, a to na opravu drobných sakrálních
objektů v Mrtníku.
g) Místostarostka Květa Křivánková podala návrh rozpočtového opatření, a to
rozpočtové změny 1/2010 .
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.
- Souhlas vyslovilo 5 zastupitelů
K bodu 10
Starosta seznámil zastupitele s finanční náročností zimní údržby místních komunikací.
Za loňský rok se náklady pohybovaly cca 30 000,- Kč. pan Vlach účtuje 500,- Kč /hod za
protahování a 1000,- Kč/hod za ruční posyp.
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Místostarostka seznámila zastupitele s aktuální finanční situací obce.
K 1.12. 2010 činily příjmy………………2 617 000,-Kč
Výdaje……………. 2 605 000,- Kč
Na účtu zbývá……………. 666 362,- Kč
K bodu 11
Návrh usnesení přednesla paní Ernestová
-bylo schváleno 5 hlasy
K bodu 12
Poté starosta poděkoval všem za účast a v 20.50 hodin zasedání ukončil. Popřál zastupitelům
radostné prožití vánočních svátků..

Ve Hvozdci 10.12 2010

Zapsala :

Marie Ernestová

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

………………………………….
Starosta obce

……………………………………..
Místostarostka
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