Zápis č. 6 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 22.4. 2011
Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, Petra Ernestová, Petr Velich, Květa Křivánková
Milan Hlavatý , Luboš Potužník
Dále bylo přítomno 8 občanů dle prezenční listiny
Program:
1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Vyjádření ověřovatelů k minulému zápisu
3) Kontrola usnesení z minulých zasedání
4) Návrh rozpočtu na rok 2011
5) Zpráva o provedení kontroly hospodaření obce za rok 2010 Odborem finanční
kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje
6) Schválení závěrečného účtu obce
7) Projednání obecně závazných vyhlášek
8) Výsledky hlasování a schválení heraldickéko znaku obce Hvozdec
9) projednání sponzorské smlouvy mezi obcí Hvozdec a OS Pohoda
10) Žádost pana René Benáka o uskladnění 5 ks veteránů v obecním skladu
11) Informace
12) Diskuse a různé
13) Usnesení
14) 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 Luboš
Potužník
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 7zastupitelů
K bodu 2
Ověřovatelka zápisu Květa Křivánková prohlásila, že zápis i usnesení byly napsány správně
a odpovídaly průběhu veřejného zasedání.
K bodu 3
Starosta Zdeněk Mottl konstatoval, že všechny termínované úkoly z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Hvozdec jsou průběžně plněny či byly splněny. Udělal krátkou
rekapitulaci:
 bylo zadáno zpracování projektu na úpravu prostranství před obecním úřadem
 byla podána žádost o dotaci z programu FROM na opravu Hasičovny
 byl zajištěn svoz objemového a nebezpečného odpadu
 bylo zahájeno řízení na opravu drobných památek v Mrtníku
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proběhla velmi podrobná kontrola hospodaření obce OFK KÚ Středočeského kraje
bylo zajištěno předání cca 7 koček po zesnulé paní Havrlíkové do útulku OS Pohoda
probíhá závěrečná etapa opravy budovy bývalé školy v Mrtníku

K bodu 4
Místostarostka Květa Křivánková přednesla návrh rozpočtu obce na rok 2011. Konstatovala,
že byl v řádném termínu vyvěšen na úřední desce i elektronicky. Upozornila, že rozpočet
může být v průběhu roku upraven rozpočtovou změnou podle toho, zda obec dostane
přidělenou dotaci na opravu hasičovny.
Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů. Schválený rozpočet je přílohou č.1 k tomuto zápisu
K bodu 5
Místostarostka Květa Křivánková přednesla Zprávu o provedení kontroly hospodaření obce za
rok 2010 Odborem finanční kontroly KÚ Středočeského kraje, která se uskutečnila dne 28.3.
2011. Předmětem kontroly byly veškeré účetní doklady, vedení pokladny,směrnice, zápisy,
inventarizace majetku a další podklady.
Obec získala stupeň hodnocení B, což znamená, že obec může žádat o veškeré dotace
poskytované prostřednictvím státu či Krajského úřadu Stř. kraje.
Starosta poděkoval místostarostce K. Křivánkové a zastupitelce Petře Ernestové za dobře
odvedenou práci a a uvedl, že obec získala jedno z nejlepších hodnocení v regionu
K bodu 6
Místostarostka Květa Křivánková předložila ke schválení závěrečný účet obce za rok 2010
- byl schválen 7 hlasy bez výhrad e je přílohou č.2 tohoto zápisu
K bodu 7
Paní Marie Ernestová předložila ( z pověření pana starosty) návrhy 8 obecně závazných
vyhlášek, které jsou zpracovány podle aktuální legislativy a konzultovány s pověřenou
pracovnicí Krajského úřadu Středočeského kraje. Jedná se o:
A. OZV č.1 o poplatku za komunální odpad
- vyhláška byla schválena 7 hlasy
B. OZV č.2 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy třídění a využívání a
odstrańování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním a zahradním odpadem
– byla schválena ý hlasy
C. OZV č. 3, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Hvozdec – byla schválena 7 hlasy
D. OZV č. 4 , kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
v obci Hvozdec – byla schválena 7 hlasy
E. OZV č. 5 o místním poplatku ze psů – byla schválena 7 hlasy
F. OZV č.6 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství –byla schválena 7 hlasy
G. OZV č. 7 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích a k zabezpečení nočního klidu – byla schválena 7 hlasy
H. OZV č. 8 o stanovení podmínek pro pořádání ,průběh a ukončení veřejnosti
přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních
podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
– byla schválena 7 hlasy
Vyhlášky budou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách obce a dále budou
k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.
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K bodu 8
Zastupitelka Marie Ernestová podala zprávu o výsledcích hlasování občanů v anketě o výběr
návrhu heraldického znaku obce. Zprávu vypracovala zastupitelka Petra Ernestová, ale
vzhledem k hlasové indispozici ji nemohla přednést.
konstatovala , že do hlasování se zapojilo 85 občanů, 4 hlasy byly neplatné.
obě výše uvedené zastupitelky jsou již v kontaktu s Heraldickou kanceláří Lnáře, které budou
zaslány všechny návrhy včetně anotací. Heraldik zpracuje návrh podle pravidel heraldiky a
ten bude znovu předložen zastupitelstvu k posouzení.
K bodu 9
Starosta Zdeněk Mottl přednesl návrh sponzorské smlouvy mezi OS Pohoda a obcí Hvozdec.
Toto občanské sdružení pomohlo obci vyřešit umístění 6 ks opuštěných koček, které zůstaly
v č.p. 8 po zemřelé paní Havrlíkové. Sponzorská smlouva se týká finančního příspěvku ve
výši 1000,-Kč.
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 10
Starosta přednesl žádost pana René Benáka o umístění 5 veteránů ( pronájem stání) v jeho
vlastnictví do obecního skladiště v bývalém kravíně.Pan Benák nabízí paušální poplatek
15 000,- .
zastupitel Milan Hlavatý vznesl dotaz, zda je ve skladišti dostatek místa a zda nebudou nijak
omezeny potřeby občanů. Starosta odpověděl, že zájmy občanů nebudou nijak omezeny.
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 11
Starosta informoval o usnesení Okresního soudu v Berouně o o stanovení obce Hvozdec
opatrovníkem pana Stanislava Škrdlanta , toho času umístěného v psychiatrické léčebně
Dobřany. Jedná se o opatrovnictví ve věci nakládání s majetkem a penězi ve výši nad 5 000,Kč.
Dále starosta přednesl zprávu okrsku Hořovice Policie ČR o vývoji trestné činnosti v našem
regionu (Felbabka,Podluhy, Hvozdec, Mrtník)
K bodu 12
Pan Pavel Kůna – upozornil, že nevěděl on, ani jeho rodina o průběhu ankety o výběru
znaku obce
- upozornil, že kontejner na zahradní odpad je těžko přístupný vlekům za
automobil (nelze na úzkém prostoru manévrovat)
Paní Marie Ernestová – seznámila přítomné s přípravou Staročeských májí
- připomněla občanům nařízení vlády č. 91/ 2010 o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komína a kouřovodu a spotřebiče paliv. Upozornila,
že je ve zjednodušené verzi umístěno na webové stránky obce včetně kontaktů
na kominíky.
K bodu 13
Návrh usnesení přednesla paní Marie Ernestová
- bylo schváleno 7 hlasy
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K bodu 14
Zasedání ukončil ve 21. 18 starosta obce tím, že všem zastupitelům poděkoval za účast a
vstřícný přístup k jednání.
Ve Hvozdci 27.4. 2011

Zapsala :

Marie Ernestová

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

………………………………….
Starosta obce

……………………………………..
Místostarostka
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