Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze
dne 1.8. 2011
Přítomni: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, Petra Ernestová, Petr Velich, Květa Křivánková
Milan Hlavatý , Luboš Potužník
Program:
1)
2)
3)
4)

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Vyjádření ověřovatelů k minulému zápisu
Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
Přijetí neinvestiční dotace z programu FROM
Středočeského kraje na projekt “Oprava hasičské
zbrojnice“
5) Čestné prohlášení starosty o výběru dodavatele na
projekt “Oprava hasičské zbrojnice“
6) Projednání smlouvy o dílo na výše uvedený projekt
7) Podíl obce na financování výše uvedeného projektu
8) Diskuse a různé
9) Usnesení
10) Závěr zasedání

K bodu 1
Zasedání zahájil pan Zdeněk Mottl v 19.30 hodin. Předložil návrh programu a dále navrhl,
aby zapisovatelkou byla Marie Ernestová a ověřovateli zápisu Petra Ernestová a Květuše
Křivánková.
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
Ověřovatel zápisu Petr Velich prohlásil, 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.
Trvá úkol posečení trávy na pozemku opatrovance obce pana Stanislava Škdrdlanta – bude
provedeno za příznivějšího počasí panem Plecitým ve spolupráci se členy SDH Hvozdec.
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K bodu 4
Místostarostka Květa Křivánková informovala zastupitele, že obci Hvozdec byla
Zastupitelstvem Středočeského kraje přidělena požadovaná neinvestiční dotace z rozpočtu
Středočeského kraje z programu FROM FRO/POV/006190/2011 na projekt „Oprava
hasičské zbrojnice“. Navrhla, aby tato dotace byla zastupitelstvem přijata a aby zastupitelstvo
souhlasilo s uzavřením smlouvy o poskytnutí této dotace naší obci
-pro návrh se vyslovilo 7 zastupitelů
K bodu 5
Starosta Zdeněk Mottl předložil čestné prohlášení o tom, že dodavatel na projekt „Oprava
hasičské zbrojnice „ byl vybrán v souladu se zákonem 137/2006 Sb. O zadávání veřejných
zakázek , ve znění pozdějších předpisů a že byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného
přístupu a zákazu diskriminace
- souhlas vyslovilo 7 zastupitelů
K bodu 6
Starosta a místostarostka předložili znění smlouvy o dílo podle § 536 až 565 obchodního
zákoníku na realizaci projektu „Oprava hasičské zbrojnice“ s firmou Dustav Komárov,
s.r.o.,Sokolovická 148, 267 62 Komárov
- s uzavřením smlouvy souhlasilo 7 zastupitelů
K bodu 7
Místostarostka podala návrh na financování celého projektu „Oprava hasičské zbrojnice“ :
neinvestiční dotace z programu FROM Středočeského kraje činí 379 460,-Kč (95 %
z celkových předpokládaných nákladů) a podíl obce Hvozdec z vlastních neinvestičních
zdrojů je ve výši 19 972,- Kč (5% z celkových předpokládaných nákladů).
- pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů
K bodu 8
-diskuse proběhla formou dotazů k jednotlivým bodům
K bodu 9
Návrh usnesení přednesla paní Marie Ernestová
- bylo schváleno 7 hlasy
K bodu 10
Zasedání ukončil ve 20. 14 hodin starosta obce tím, že všem zastupitelům poděkoval za účast
a vstřícný přístup k jednání.
Ve Hvozdci 4.8. 2011

Zapsala :

Marie Ernestová

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

………………………………….
Starosta obce

……………………………………..
Místostarostka
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