Zápis č.7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne16.5. 2011
Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, Petra Ernestová, Petr Velich, Květa Křivánková
Milan Hlavatý , Luboš Potužník
Pan Kvita - Komárov
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Vyjádření ověřovatelů k minulému zápisu
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Návrh na rozpočtovou změnu č.1
Projednání dokumentace ohledně opatrovnictví nad
panem Stanislavem Škrdlantem
6) Informace o dalším postupu přípravy obecního znaku
7) Informace
8) Diskuse a různé
9) Usnesení
10) Závěr zasedání
K bodu 1
Zasedání zahájil pan Zdeněk Mottl v 18.36 hodin. Předložil návrh programu a dále navrhl,
aby zapisovatelkou byla Marie Ernestová a ověřovateli zápisu Květa Křivánková 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 7 zastupitelů a zasedání je
usnášeníschopné.
a) pro návrhy hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 2
Ověřovatelka zápisu Petra Ernestová 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. Zbývá splnit:
a. vypracovat formulář na ohlašování a povolování kulturních a sportovních akcÍp.Ernestová
b. ustanovit komisi k inventarizaci majetku pana Stanislava Škrdlanta-starosta
K bodu 4
Místostarostka Květa Křivánková přednesla návrh na rozpočtové opatření, a to rozpočtovou
změnu změnu č. 1/2011. 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.
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-pro návrh se vyslovilo 7 zastupitelů
K bodu 5
Paní Ernestová seznámila zastupitelstvo s projednáním písemností zaslaných Psychiatrickou
léčebnou Dobřany ohledně léčení pana Stanislava ŠKRDLANTA,nad nímž obec vykonává
opatrovnictví. Jedná se o:
a. Tiskopis Dobrovolný vstup – obec jakožto opatrovník souhlasí s dobrovolným
vstupem pana Stanislava Škrdlanta do léčebny a jeho léčením –pro návrh se vyslovilo
7 zastupitelů
b. Tiskopis Příkazní smlouva- tento dokument opravňuje PLD disponovat po dobu léčení finančními prostředky pana Škrdlanta v rozsahu schválené opatrovníkem, tedy obcí
Hvozdec, a to:
 Přijímat veškeré finanční prostředky
 Platit zákonné regulační poplatky ve zdravotnictví
 Kapesné ve výši 3 000,- Kč měsíčně
 Nákup osobních potřeb ve výši 750,- Kč měsíčně
 Služby(pedikúra,holič) ve výši 250,- měsíčně
 Zastupitelé požadují, aby PLD předkládala zastupitelstvu obce výpisy o
hospodaření s prostředky pana ŠKRDLANTA čtvrtletně
c. Vzhledem k tomu, že je pan Škrdlant zadlužen částkou 282 870,61 Kč je potřeba
ponechat určitou finanční rezervu na splácení dluhů.
d. Dále paní Ernestová uvedla,že nemovitost pana ŠKRDLANTA je zapsána v jeho listu
vlastnictví, ovšem s věcným břemenem pana Josefa Procházky, bytem Nižbor 322.
Tuto skutečnost bude paní Ernestová konzultovat s právničkou JUDr.Eliškou Vranou.
e. K jednání byl přizván i pan Roman Kvita, rodinný přítel Škrdlantových, který pana
Stanislava Škrdlanta v léčebně navštěvuje a berou si ho se svou ženou na propustku.
S panem Kvitou byly domluvena další spolupráce a vzájemná informovanost.
f. Starosta Zdeněk Mottl jmenoval komisi, která provede posouzení stavu a inventarizaci
majetku pana Škrdlanta dne 25.5. 2011 od 16.00 hodin ve složení pánové Mottl.
Kvita. Potužník, Velich, Hlavatý a zapisovatelka Ernestová.
- tento postup byl schválen 7 hlasy
K bodu 6
Slečna Petra Ernestová informovala o jednáních s Heraldickou kanceláří pana ČervenkyLnáře.Již jí byl zpětně zaslán grafický upravený návrh k posouzení. Pan Červenka navrhuje i
zhotovení vlajky, vše by se vešlo do částky 5 000,-Kč.
-zastupitelstvo souhlasí 7 hlasy s předloženým návrhem doporučuje pokračovat ve spolupráci
s panem Červenkou
K bodu 7
Starosta informoval, že 18.5. 2011 se koná schůzka ke převzetí díla Oprava volnočasového
zařízení v Mrtníku od firmy DUSTAV a navrhl, aby se ze zastupitelstva zúčastnili pánové
Mottl, Velich, Potužník a Hlavatý. Paní Křivánková do konce května vypracuje vyhodnocení
této akce a zašle jej na Krajský úřad Středočeského kraje.
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 8
-diskuse proběhla k dílčím bodům
K bodu 9
Návrh usnesení přednesla paní Marie Ernestová
- bylo schváleno 7 hlasy
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K bodu 10
Zasedání ukončil ve 20. 08 hodin starosta obce tím, že všem zastupitelům poděkoval za účast
a vstřícný přístup k jednání.
Ve Hvozdci 20.5. 2011

Zapsala :

Marie Ernestová

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

………………………………….
Starosta obce

……………………………………..
Místostarostka
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