Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 7.2.2011
Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, Petra Ernestová, Petr Velich, Květa Křivánková
Milan Hlavatý ,
5 občanů dle prezenční listiny
Omluven: Luboš Potužník- dovolená
Program:
1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Vyjádření ověřovatelů k minulému zápisu
3) Kontrola usnesení z ustavujícího zasedání
4) Vyhodnocení inventury k 31.12. 2010
5) Návrh na restaurování církevních a sakrálních památek v osadě Mrtník, možnost
získání dotace pro tyto účely v roce 2011
6) Dodatek ke smlouvě o sběru, svozu a likvidaci TKO s firmou AVE pro rok 2011,
stanovení výše poplatku pro rok 2011
7) Schválení účetní závěrky a informace o čerpání dotací v roce 2010
8) Posouzení návrhů znaku obce Hvozdec(Mrtník) a vyjádření jednotlivých
navrhovatelů znaku
9) Návrh na zpracování projektu na úpravu veřejného prostranství před budovou
obecního úřadu
10) Žádost DD Na Výsluní Hořovice o finanční příspěvek
11) Plná moc ve věci Honebního společenstva
12) Informace
13) Diskuse a různé
14) Usnesení
15) Závěr zasedání
K bodu 1
Zasedání zahájil pan Zdeněk Mottl v 19.08 hodin. Předložil návrh programu a dále navrhl,
aby zapisovatelkou byla Marie Ernestová a ověřovateli zápisu Petra Ernestová a Milan
Hlavatý
Uvedl, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem 128/2000 Sb. o obcích a
předložil návrh programu. Konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů a zasedání je
usnášeníschopné.
a) pro návrhy hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 2
Ověřovatelky zápisu Petra Ernestová a Květa Křivánková prohlásily, že zápis i usnesení byly
napsány správně a odpovídaly průběhu veřejného zasedání.
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K bodu 3
Všechny body usnesení č. 3ze 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec jsou
průběžně plněny.
K bodu 4
Místostarostka Květa Křivánková předložila zprávu inventerizační komise o provedení
fyzické a dokladové inventury k 31.12. 2010.
Inventář majetku obce byl rozšířen o tyto položky:
 2 ks dětské pružinové houpačky (Opice, Pony)
 křovinořez
 odpadové koše 4ks
 sněhová fréza
 zásahová stříkačka
Podrobná zpráva o provedení fyzické a dokladové inventury je zpracována jako
samostatný dokument. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti a nedostatky v evidenci
dokladů a majetku obce.
- zpráva byla schválena 6 hlasy
K bodu 5
Marie Ernestová na základě připomínek občanů a podkladů dodaných panem Jinřichem
Chvojkou z Mrtníka podala návrh na restaurování 2 drobných církevních památkových
objektů v Mrtníku. Oba jsou zapsány v rejstříku nemovitých památek Národním památkovým
ústavem. Jedná se o :
1) boží muka u studen pod hřbitovem 16519/2-323 (nazývané též kaplička s lucernou)
2) krucifix
pod farskou zahradou
27137/ 2-324
Objekt božích muk se navíc nachází na těžko přístupném místě, v oplocené ploše sloužící jako
ochranné pásmo vodovodu, p.č. 404/2 , evidované jako manipulační plocha ve vlastnictví
ČR.
Je proto nutné:
A. Požádat Odbor památkové péče KÚ Středočeského kraje o povolení k přemístění
památky
B. Tentýž orgán požádat o povolení k restaurování
C. Zjistit možnosti pro čerpání dotace ze státních nebo krajských orgánů
D. Prověřit možnost přemístění božích muk na rozhraní parcely p.č. 546 / ve vlastnictví
ČR / a p.č. 601 / ve vlastnictví obce Hvozdec/
E. Pan Chvojka předložil i rozpočet připravený na základě cenové nabídky
restaurátorskou firmou pana Štěpána Kučery ve výši cca 89 000 ,- na obě
akce.Zastupitelé v diskusi vyjádřili názor, že se jedná o příliš vysokou částku a navrhli
paní Ernestové, aby zajistila další cenovou nabídku.
F. Dále zastupitelé vyjádřili názor, že pokud se na realizování projektu nepodaří sehnat
finance v roce 2011, připraví paní Ernestová projekt k podání žádosti o dotaci
v nejbližším možném termínu.
- s tímto postupem souhlasilo 6 zastupitelů
K bodu 6
Zastupitelka Petra Ernestová předložila dodatek ke smlouvě s firmou AVE na rok 2011 o
sběru, svozu a likvidaci TKO v obci. Náklady na činí 577,- Kč na osobu.
Poplatek odváděný obecnímu úřadu bude činit 500,- Kč na osobu u trvale obydlených
objektů.
Platí se nejvýše za 4 trvale hlášené osoby,
U rekreačních objektů se platí pouze 500,- Kč celkem.
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Obecní úřad doplácí 77,- Kč za zpoplatněnou osobu.
Poplatek je splatný od 21. února do 30. května 2011 v úředních hodinách na obecním úřadě.
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 7
Místostarostka Květa Křivánková předložila účetní závěrku za rok 2010
- souhlas vyslovilo 6 zastupitelů
Dále přednesla informaci o využití dotací z krajských či celostátních dotačních programů.
Upozornila že v roce 2011 musí být vyúčtována dotace z FROM Středočeskéko kraje na
opravu budovy bývalé školy v Mrtníku, dnes volnočasového a rekreačního zařízení.
K bodu 8
/vodní slovo přednesla paní M. Ernestová. Konstatovala, že v posledním Zpravodaji oslovila
občany, aby se sami podíleli na návrzích obecního znaku. Ocenila jejich aktivní přístup a
poděkovala jim, neboť bylo předloženo 5 návrhů. Všichni zúčastnění se dostavili a vysvětlili
svůj návrh: pan Kůna, pan Veselý, pan Mraček V. a paní Dvořáčková.
Členové zastupitelstva akceptovali všechny návrhy, ale vyjádřili názor, že nejvhodnější by
bylo, aby podobu obecního znaku vybrali občané formou ankety. Proto byl stanoven tento
postup:
 všichni autoři předloží výtvarné zpracování a krátkou anotaci do 25. 2. 2011
 Všechny návrhy budou zveřejněny na úřední vývěsní desce
 Na březnovém veřejném zasedání proběhne anketa o nejlepší návrh
 Návrh nebo návrhy s nejvyšším počtem hlasů budou poskytnuty heraldikovi ke
zpracování
 Tyto návrhy budou spolu s žádostí o schválení podstoupeny Heraldické komisi
Parlamentu České republiky
S tímto postupem souhlasilo 6 zastupitelů
K bodu 9
Starosta Zdeněk Mottl podal návrh na úpravu veřejného prostranství před budovou obecního
úřadu –zpevnění travnatých ploch, oddělení komunikace pomocí obrubníků. Navrhl , aby bylo
zadáno firmě Strabag zpracování projektu.
- pro návrh bylo 6 zastupitelů
K bodu 10
Starosta přednesl žádost DD Na Výsluní Hořovice o finanční příspěvek na provoz a činnost
pro klienty. Navrhl poskytnout příspěvek ve výši 1000,- Kč , neboť toto zařízení je využíváno
i občany naší obce. Zároveň uložil místostarostce napsat průvodní dopis.
- pro návrh bylo 6 zastupitelů
K bodu11
Starosta přednesl návrh na udělení plné moci panu Mgr. Petru Bakulovi pro zastupování obce
Hvozdec ve věci Honebního společenstva Honební společenstvo Podluhy –Hvozdec, IČ
475120 16
- pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů
K bodu 12
 místostarostka Květa Křivánková informovala o záznamu o
provedení kontroly ve věci čerpání dotace na pořízení vybavení pro
Czech Point
 starosta Zdeněk Mottl informoval o objednané opravě veřejného
osvětlení firmou Homolka
 starosta dále informoval o průběhu úprav vyústění obecní kanalizace
na odvod povrchové a dešťové vody, která poškozovala pozemek
pana Karla Paula
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pan Hlavatý podal informaci o prodloužení stavebního povolení
přestavby RD pana Mračka o 2 roky

K bodu 13
Paní Marie Ernestová navrhla, aby i letos bylo rozšířeno dětské hřiště o 1 herní prvek, nejlépe
o dětskou horolezeckou stěnu
K bodu 14
Návrh usnesení předložila Marie Ernestová. Bylo schváleno 6 hlasy
K bodu 15
Zasedání ukončil ve 21. 10 starosta obce tím, že všem zastupitelům poděkoval za účast a
vstřícný přístup k jednání.
Ve Hvozdci 10.2. 2011
Zapsala : Marie Ernestová

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

………………………………….
Starosta obce

……………………………………..
Místostarostka
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