Zápis č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 10.12. 2009

Přítomni: Zdeněk Mottl, Květa Křivánková, Petr Velich, Blažena Machálková, Marie Ernestová,
Luboš Potužník, Milan Hlavatý
Program:
1)

Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2)

Kontrola usnesení z minulého zasedání

3)

Schválení žádosti o dotaci z FROM na opravu budovy bývalé školy v Mrtníku

4)

Výběrové řízení na dodavatele provedení opravy

5)

Schválení rozpočtové změny č.2

6)

Inventarizace majetku, harmonogram, ustanovení inventarizační komise

7)

Informace ohledně dotačního řízení

8)

Termíny uzávěrkových prací

9)

Zimní údržba komunikací

10) Žádosti podané na OÚ
11) Různé
12) Diskuse
13) Usnesení, závěr

K bodu1
Zahájení provedl v 18.36 hodin starosta obce. Přivítal přítomné zastupitele a konstatoval, že
zasedání je usnášeníschopné. Navrhl, aby zapisovatelkou byla Marie Ernestová, ověřovateli
zápisu Luboš Potužník a Milan Hlavatý.
Dále nechal hlasovat o programu zasedání.
-

s jeho návrhy souhlasilo 7 zastupitelů

K bodu 2
Usnesení z minulého zasedání bylo splněno, pouze následující body jsou v jednání:
•
•
•

žádost o umístění zrcadla na křižovatku v Mrtníku byla podaná, mělo by být umístěno
do konce roku. Dopravní značení bude provedeno na jaře.
Odpadní koše na hřbitov jsou již objednány.
Nátěr nádrže i zábradlí a oprava konví budou provedeny na jaře svépomocí formou
brigády

K bodu 3
Místostarostka Květa Křivánková a zastupitelka Marie Ernestová přednesly znění žádosti pro
Krajský úřad Středočeského kraje o poskytnutí dotace z FROM na opravu budovy č.p. 2
v majetku obce Hvozdec, bývalé školy v Mrtníku, dnes využívané jako kulturní a volnočasové
zařízení. Návrh obsahoval tyto závěry:
a)

Zastupitelstvo souhlasí s opravou (zateplením fasády, výměnou oken, osazení žlabů a
parapetů¨) budovy č. 2 v Mrtníku a s podáním žádosti o dotaci z programu FROM
z rozpočtu Středočeského kraje, nazvaného Velké projekty, dopravně bezpečnostní opatření,
s realizací v roce 2010.

b)

Zastupitelstvo obce souhlasí se všemi podmínkami stanovenými pro poskytnutí dotace.

c)

Obec se zavazuje spolufinancovat akci ve výši 5 % nákladů.

-

pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů

K bodu 4
Starosta seznámil přítomné s dosavadním průběhem výběrového řízení na dodavatele provedení
opravy budovy č.p. bývalé školy v Mrtníku. Byly osloveny 4 firmy z regionu s žádostío předložení
cenové nabídky a harmonogramu prací. Odpověděly pouze 2 oslovené firmy, DUSTAV Komárov a
HMS Žebrák.Starosta předložil nabídky obou firem a nechal o jejich přijetí hlasovat.
- pro firmu DUSTAV Komárov se vyslovili 4 zastupitelé, pro firmu HMS nikdo, 3 členové
zastupitelstva se zdrželi hlasování.

K bodu 5
Místostarostka Květa Křivánková předložila důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č.2/2009.
Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením §16 Zákona 250/2000 Sb. O rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů k přesunu rozpočtových prostředků, aniž se změní celkový objem
rozpočtu.
-

s rozpočtovou změnou vyslovilo souhlas 7 zastupitelů

K bodu 6
K závěru kalendářního roku je třeba provést inventarizaci. Starosta navrhl, aby byla provedena
v termínu 28. – 30.12. 2009.
Paní Ernestová navrhla za členy inventarizační komise K. Křivánkovou, Z. Mottla a M. Hlavatého.
-

pro návrh se vyslovilo 7 zastupitelů

K bodu 7
Místostarostka podala přehled všech 4 dotačních titulů čerpaných v roce 2009 a konstatovala, že
všechny dotace byly u poskytovatelů řádně vyúčtovány.

K bodu 8
Místostarostka informovala, že vzhledem k provedení účetní uzávěrky za rok 2009 je třeba
provést výplaty do 22.12. 2009. K tomuto datu je třeba ukončit všechny platby procházející
pokladnou a vynulovat pokladnu.

K bodu 9
Starosta Zdeněk Mottl navrhl, aby údržbu komunikací a zajištění jejich sjízdnosti prováděl
v zimních měsících pan Jan Vlach. Zvláště je třeba zajistit sjízdnost místní komunikace HvozdecMrtník a zabezpečit ji rezervními hromádkami posypu, a to v místě pod schody a nad schody.
-

pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů

K bodu 10
Starosta seznámil zastupitele se žádostmi zaslanými na obecní úřad. Jedná se o:
a)

Žádost STP Hořovice o příspěvek na činnost
–

vzhledem k tomu, že žádný z občanů Hvozdce a Mrtníka není členem této
organizace, 7 zastupitelů se vyslovilo proti

b)

Žádost MS Máj Podluhy o finanční příspěvek na činnost – 7 členů zastupitelstva se
vyslovilo proti

c)

Žádost kroužku Mladých hasičů Hvozdec o finance na zakoupení vybavení pro činnost
ve výši cca 25 000,- Kč - 7 zastupitelů vyslovilo souhlas

d)

Pan Jan Vlach znovu požádal o odkoupení sněhové radlice – zastupitelstvo se rozhodlo
změnit své původní rozhodnutí a radlici mu odprodat za cenu uvedenou v inventurní knize.
Souhlas vyslovilo 7 zastupitelů.

K bodu 11
Starosta informoval, že firma PVZ s.r. o. provedla terénní úpravu bývalé skládky a vyčištění
rybníčka Na Drahách. . Přednesl stanovisko, podle něhož firma plní své závazky podle dohody
s obcí.

K bodu 12
Pan Potužník – upozornil, že v příštím roce bude nutné řešit umístění zpomalovacího žlabu na
místní komunikaci Hvozdec-Mrtník u domu pana Mračka, neboť občané si stále stěžují na velkou
rychlost projíždějících vozidel.
Pan Mottl- vyzval zastupitele, aby si na příští jednání zastupitelstva připravili návrhy na akce
v roce 2010.

K bodu 13
Návrh usnesení přednesla paní Ernestová. Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů.
Poté starosta poděkoval všem za účast a jednání ve 20.15 hodin ukončil.

Ve Hvozdci 14.12. 2009

Zapsala: Marie Ernestová

………………………………….

……………………………………
ověřovatelé zápisu

…………………………………..
.Starosta obce

……………………………………
Místostarostka

