Obec Hvozdec se sídlem
OBECNÍ ÚŘAD VE HVOZDCI, Hvozdec 45, 373 72 pošta Lišov
IČ: 00581399
___________________________________________________________________________
Č. j. HVOZ-024/2018

ZÁPIS č. 34
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce
konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 23. ledna 2018
Přítomni: František Svátek, Václav Hořejší, Miroslav Sládek, Michal Šimeček, Milan Dušek,
Martin Vaněček
Nepřítomni: Marcela Vaňatová
Zahájení:
Starosta obce (předsedající) přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné a jmenoval zapisovatele zápisu – Michala Šimečka, ověřovatele zápisu Václava
Hořejšího a Miroslava Sládka.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti 0
Nepřítomni 1
Usnesení bylo schváleno.
Starosta seznámil s programem jednání:

Zdrželi se 0

1) Schválení zápisu č. 33 ze zasedání zastupitelstva obce z 21. prosince 2017
2) Zahájení - schválení programu jednání a kontrolou úkolů z minula
3) Žádost o poskytnutí dotace MŠ Zvíkov na rok 2018
4) Pořádání maškarního plesu pro děti a dospělé konané v sobotu 24. února 2018
5) Výběr dodavatelů na připravovanou akci ,,Oprava obecního kulturního domu“
6) Výměna stávajícího veřejného osvětlení za nové a rozšíření osvětlení
7) Rozpočtové opatření č. 10/2017
Zastupitelstvo rozšířilo program jednání o následující bod č. 8 a 9
8) Žádost Jihočeského kraje o darování z části parcely KN č. 3158/3 v k. ú. Hvozdec u Lišova
9) Projednání informace o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství
10) Organizační záležitosti,
9) Určení termínu dalšího zasedání zastupitelstva obce
10) Diskuze
11) Závěr
1) Schválení Zápisu č. 33 ze zasedání zastupitelstva obce z 21. prosince 2017
Výsledek Hlasování:
Nepřítomni 1
Usnesení bylo schváleno

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

2) Zahájení - schválení programu jednání a kontrolou úkolů z minula
Výsledek Hlasování:
Nepřítomni 1
Usnesení bylo schváleno.
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3) Žádost o poskytnutí dotace MŠ Zvíkov na rok 2018
Předsedající seznámil zastupitele s žádostí MŠ Štěpánovice (pracoviště MŠ Zvíkov) o poskytnutí
dotace na rok 2018, požadovaná částka je ve výši 1 000,-Kč za dítě, celkem 7 000,-Kč na rok 2018.
Dotace bude poskytovatelem poskytnuta v souladu se žádostí žadatele pro MŠ Zvíkov v roce 2018.
Starosta dodal, že MŠ Zvíkov je spádovou školkou obce Hvozdec.
Usnesení č. 1/2018
I. Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje dotaci pro MŠ Zvíkov ve výši 7000,-Kč (slovy: sedm
tisíc korun českých).
II. pověřuje starostu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Hvozdec na rok 2018.
Usnesení č. 1/2018 bylo schváleno.

4) Pořádání maškarního plesu pro děti a dospělé konané v sobotu 24. února 2018
Předsedající seznámil zastupitele s připravovaným maškarním plesem pro děti a dospělé
konané v sobotu 24. února 2018. Předsedající navrhl na obecní dětský maškarní ples vyhradit
z rozpočtu obce ve výši cca 4 000,- Kč.
Usnesení č. 2/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený přibližný výdaj 4.000,-Kč (slovy: Čtyři tisíce korun
českých) z rozpočtu obce Hvozdec na dětský maškarní ples konaný v sobotu dne 24. února
2018.
Výsledek Hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 1
Usnesení č. 02/2018 bylo schváleno.
5) Výběr dodavatelů na připravovanou akci ,,Oprava obecního kulturního domu“
Předsedající seznámil zastupitele s nabídkami na akci ,,Oprava obecního kulturního domu“
1. Cenové nabídky na nábytek – na akci byly osloveny 3 firmy a byly přijaty 3 nabídky.
Vítězný dodavatel s nejnižší předloženou cenovou nabídkou je Truhlářství
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s nejnižší cenovou nabídkou 135 157,- Kč vč. DPH.
2. Cenové nabídky na novou podlahu do kulturní místnosti materiál vinylová podlaha
nebo PVC zátěžová třída 34-43, s použití síly min 2,2 mm, nášlapná vrstva min. 0,7 mm
- na akci byly osloveny 3 firmy a bylo přijato 6 nabídek na vinylovou podlahu a 2 nabídky
na zátěžové PVC. Vítězný dodavatel s nejnižší předloženou cenovou nabídkou je firma
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s nejnižší cenovou nabídkou 86 205,- Kč. Nejvyšší předložená
cenová nabídka činila 151 928,-Kč.
Další dodavatelé na další potřebné práce jako je osvětlení, malování a drobné zednické práce
budou firmy oslovené přímou objednávkou nebo smlouvou o dílo dle Směrnice č. 1 Obce
Hvozdec o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Na akci byla podána žádost u Jihočeského kraje v rámci Program na obnovu venkova
na rok 2018, poskytnutí dotace až 60% z celkových nákladů.
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Usnesení č. 03/2018
Zastupitelstvo obce Hvozdec
I. schvaluje výběr dodavatele na výši popsanou akci na výrobu nábytku Truhlářství
xxxxxxxxxxxxxx, za cenu 135 157,- Kč vč. DPH (Slovy: Sto třicet pět tisíc sto padesát
sedm korun českých) a dodavatele na novou podlahu z PVC firmu xxxxxxxxxxxx, za
cenu 86 205,- Kč vč. DPH (Slovy: Osmdesát šest tisíc dvě stě pět korun českých).
II. ukládá starostovi obce podpisem smluv nebo objednávek s dodavateli podle bodu I
tohoto usnesení.
III. ukládá starostovi obce výběrem dodavatelů na další potřebné práce na akci
s názvem ,,Oprava obecního kulturního domu“. Výběr dodavatelů se bude řídit dle
platné Směrnice č. 1 obce Hvozdec o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
IV. ukládá starostovi obce podpisem smluv nebo objednávek s dodavateli podle bodu III.
tohoto usnesení.
V. ukládá starostovi obce Hvozdec stvrdit svým podpisem smlouvu o poskytnutí účelové
dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018 na
neinvestiční akci s názvem ,,Oprava obecního kulturního domu“.
Výsledek Hlasování: Pro 6
Nepřítomni 1
Usnesení č. 03/2018 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

6) Výměna stávajícího veřejného osvětlení za nové a rozšíření osvětlení
Předsedající seznámil zastupitele s plánem výměny a doplnění stávajícího veřejného osvětlení.
Současně seznámil zastupitele s cenovou nabídkou od xxx Česká republika. Předpokládaná
cena za 22 ks osvětlení vč. montáže je 135 220,- Kč bez DPH.
Dále předsedající konstatoval, že je třeba podepsat dohodu o umístění zařízení veřejného
osvětlení na zařízení. Dohoda se vztahuje, jak na původní svítidla, tak na nově plánovaná
svítidla. Poplatek se po dohodě bude týkat pouze nového podpěrného bodu a hrazen bude
jednorázově za umístění zařízení ve výši 700,-Kč bez DPH za každý podpěrný bod.
Usnesení č. 04/2018
Zastupitelstvo obce Hvozdec
I. pověřuje starostou obce podpisem dohody o umístění zařízení veřejného osvětlení na
zařízení s firmou xxxxxxxxxxxxxx za jednorázový poplatek za umístění zařízení ve výši
700,-Kč bez DPH za každý podpěrný bod, nově přidaných podpěrných bodů je 5 ks
cena celkem 3.500,-Kč (slovy: tři tisíce pět set korun českých) zvýšenou o daň z přidané
hodnoty podle platných předpisů.
II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo na rekonstrukci soustavy veřejného
osvětlení s firmou xxxxxxxx dle cenové nabídky na 17ks a doplnění 5ks svítidel celkem
22ks svítidel za cenu ve výši 135 220 Kč (slovy: jedno sto třicet pět tisíc dvě stě dvacet
korun) zvýšenou o daň z přidané hodnoty podle platných předpisů.
Výsledek Hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 1
Usnesení č. 04/2018 bylo schváleno.

7) Rozpočtové opatření č. 10/2017
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Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 10/2017, které je nedílnou
součástí tohoto zápisu.
Usnesení č. 05/2018
Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí a souhlasí s rozpočtovým opatřením č.
10/2017.
Výsledek Hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 1
Usnesení č. 05/2018 bylo schváleno.
8) Žádost Jihočeského kraje o darování z části parcely KN č. 3158/3 v k. ú. Hvozdec u Lišova
Předsedající seznámil zastupitele s žádostí Jihočeského kraje o darování z části parcely KN č.
3158/3 v k. ú. Hvozdec u Lišova, na kterém se nachází část stavby silnice III/1468, která je ve
vlastnictví Jihočeského kraje. Veškeré náklady spojené se záměrem darovat budou hrazeny
Jihočeským krajem.
Usnesení č. 06/2018
Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje záměr darovat část parcely č. 3158/3 v k. ú.
Hvozdec u Lišova Jihočeskému kraji a pověřuje starostu k potřebným úkonům k tomu,
aby mohlo dojít k záměru darovat zmíněný pozemek. Veškeré náklady spojené se
záměrem darovat budou hrazeny Jihočeským krajem.
Výsledek Hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 1
Usnesení č. 06/2018 bylo schváleno.
9) Projednání informace o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství
Předsedající seznámil zastupitele s rizikem navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství.
Seznámil o neveřejně připravované účelové změně zákona o odpadech, která má být
nesystémově schválena, nikoli jako vládní návrh, ale jako poslanecký pozměňovací návrh
zákona o odpadech. Účelem pozměňovacího návrhu je razantní zdražení skládkovacích
poplatků, jejichž plátci jsou obce a města. Důvodem je zájem na vytvoření ekonomického
prostoru pro výstavbu nových nákladných spaloven odpadů.
Usnesení č. 07/2018
Zastupitelstvo obce projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové
hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující
násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s podobnými
novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel
v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení
odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech
připravovaného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci
s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení
odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení
místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce
vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
Výsledek Hlasování:
Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 1
Usnesení č. 07/2018 bylo schváleno.
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10) Organizační záležitosti
- Instalace dopravního zrcadla
- Instalace laviček na stezce do Štěpánovic
- Pořízení malovaných map obce
Usnesení č. 8/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje a bere na vědomí organizační záležitosti.
Výsledek Hlasování:
Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 1
Usnesení č. 8/2018 bylo schváleno.
11) Určení termínu dalšího zasedání zastupitelstva obce
Předsedající navrhl další termín veřejného
na úterý 27. 2. 2018 od 20,00 na obecním úřadě.

zasedání

zastupitelstva

obce

Hvozdec

Usnesení č. 9/2018
Zastupitelstvo obce Hvozdec stanovuje další termín veřejného zasedání zastupitelstva obce
Hvozdec na úterý 27. 2. 2018 od 20,00 na obecním úřadě.
Výsledek Hlasování:
Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 1
Usnesení č. 9/2018 bylo schváleno.
12) Diskuze
13) Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 22:15 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 23. 1. 2018
Zapisovatel:

Michal Šimeček

Ověřovatelé:

Miroslav Sládek

...........................................

Václav Hořejší

...........................................

František Svátek

...........................................

Starosta:

….......................................

Vyvěšeno na elektronické a úřední desce obce Hvozdec: 02. 02. 2018.
Sejmuto dne: 19. 02. 2018.
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