Zápis č. 5 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 7.3. 2011
Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, Petra Ernestová, Petr Velich, Květa Křivánková
Omluven: Milan Hlavatý ,
Neomluven: Luboš Potužník
Program:
1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Vyjádření ověřovatelů k minulému zápisu
3) Kontrola usnesení ze zasedání č.4
4) Žádost o finanční příspěvek na činnost pro SDH Hvozdec a pro Společenský klub
Hvozdec o.s.
5) Žádost o finanční příspěvek organizace Svazu tělesně postižených Hořovice
6) Žádost o finanční příspěvek Českého svazu ochránců přírody Rokycany
7) Žádost o finanční příspěvek TK Zlaťáci Zaječov na pořádání oblastního kola Porty a
Žádost svazu neslyšících a nedoslýchavých Hořovice o finanční příspěvek
8) Plná moc ve věci Honebního společenstva Komárov
9) Projednání poplatku za pronájem hrobového místa včetně nákladů na jeho údržbu
10) Žádost pana Pavla Srpa, Mrtník č.p. 4 , o pokácení suché lípy v Mrtníku
11) Řešení situace kolem dvou proschlých a pro okolí nebezpečných stromů u garáže pana
Mračka a pana Ungra
12) Informace ohledně návrhů obecního znaku
13) Diskuse a různé
14) Usnesení
15) Závěr zasedání
K bodu 1
Zasedání zahájil pan Zdeněk Mottl v 19.14 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
Ověřovatelka zápisu Petra Ernestová prohlásila, že zápis i usnesení byly napsány správně a
odpovídaly průběhu veřejného zasedání.
K bodu 3
Všechny body usnesení č. 4 ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec jsou
průběžně plněny či byly splněny
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K bodu 4
Místní spolky a organizace, SDH Hvozdec a Společenský klub o.s. podaly žádost o příspěvek
na činnost, každá ve výši 5.000,- Kč
Paní Marie Ernestová navrhla přidělit požadovanou částku pouze SDH Hvozdec a
Společenskému klubu o.s. dát 3 000,- Kč, neboť v loňském roce jeho aktivita v pořádání akcí
pro veřejnost a hlavně pro děti, poněkud poklesla( nekonaly se čarodějnické soutěže ani
Drakiáda). Pokud klub bude pořádat během roku více akcí, obec mu proplatí náklady na tyto
akce do výše celkové částky 5 000,- Kč proti předloženým účetním dokladům.
Dále paní Ernestová upozornila, že dle platné Směrnice o finanční kontrole je nutné po
spolcích a organizacích požadovat vyúčtování hospodaření se svěřenými finančními
prostředky, za což zodpovídá starosta, místostarostka a hlavní účetní
- pro návrh s dodatkem paní Ernestové hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 5
Starosta navrhl poskytnout STP Hořovice finanční příspěvek na činnost ve výši 500,- Kč
- s tímto návrhem souhlasilo 5 zastupitelů
K bodu 6
Starosta navrhl uvolnit pro ČSOP Rokycany finanční příspěvek ve výši 500,- Kč na jeho
činnost. Dále informoval, že tuto organizaci lze využít pro další spolupráci – např. pro odchyt
handicapovaných živočichů nebo pro osvětovou práci
- pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 7
Starosta Zdeněk Mottl navrhl každé z organizací poskytnout příspěvek ve výši 500,- Kč na
jejich činnost
- souhlas vyslovilo 5 zastupitelů
K bodu 8
Starosta přednesl návrh na udělení plné moci panu Václavu Kotenovi pro zastupování obce
Hvozdec ve věci Honebního společenstva Honební společenstvo Komárov
- pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 9
Starosta Zdeněk Mottl navrhl stáhnout tento bod z programu a provést změnu ve výši
poplatku z pronájmu hrobových míst včetně nákladů na údržbu hřbitova k 1.1. 2012.
K tomu je zapotřebí:
 přepracovat stávající smlouvy
 provést novou kalkulaci na základě ekonomické analýzy nákladů na údržbu hřbitova
- pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 10
Starosta navrhl, aby žádosti pana Pavla Srpa bylo vyhověno, vzhledem k tomu, že suchá lípa
v Mrtníku ohrožuje bezpečnost kolemjdoucích. Dřevní hmotu si může pan Srp ponechat
bezúplatně s tím, že veřejné prostranství dotčené pokácením stromu uvede do původního
stavu
- pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 12
Starosta informoval o nutném pokácení 2 silně proschlých a pro okolí nebezpečných stromů
u garáží pana Mračka a pana Ungra – práce provedla firma pana Jana Vlacha na náklady obce
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K bodu 13
Slečna Petra Ernestová podala informaci ohledně přípravy obecního znaku. Nyní je všech 5
návrhů vystaveno na vývěsní desce , v prodejně pana Radovana Šplýchala a na vývěsní desce
v Mrtníku.
Občané starší 15 let se mohou v termínu 9. – 26.3. zúčastnit ankety a na potvrzeném
hlasovacím lístku hlasovat pro 1 určitý návrh. Vítězný návrh či návrhy budou zaslány
zvolenému heraldikovi k dalšímu zpracování.
Pan Petr Velich – vznesl připomínku , aby obec informovala občany ohledně nařízení vlády
91/2010 ohledně revize a čistoty komínů. Navrhl, aby zastupitelstvo zprostředkovalo
hromadné návštěvy kominického mistra v domácnostech v obci
K bodu 14
Návrh usnesení přednesla paní Marie Ernestová
- bylo schváleno 5 hlasy
K bodu 15
Zasedání ukončil ve 21. 12 starosta obce tím, že všem zastupitelům poděkoval za účast a
vstřícný přístup k jednání.
Ve Hvozdci 11.3. 2011

Zapsala :

Marie Ernestová

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

………………………………….
Starosta obce

……………………………………..
Místostarostka
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