Obec Hvozdec
Hvozdec 45
373 72 Hvozdec
IČ: 00581399

ZÁPIS č. 4
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce
konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin Vaněček,
Miroslav Sládek, Michal Šimeček
Zahájení:
Starosta obce (předsedající) přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné a jmenoval zapisovatele zápisu – Michala Šimečka, ověřovatele zápisu Marcelu
Vaňatovou a Miroslava Sládka.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Starosta seznámil s programem jednání:
Schválení zápisu č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce z 19. prosince 2014
Zahájení - schválení programu 4. zasedání a kontrolou úkolů z minula
Rozpočtové opatření č. 10/2014
Dokončení zabezpečovacího systému na Obecním úřadě
Informace o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku v obvodě obce Hvozdec za rok
2014
6) Rozbory vody
7) Smlouva o příspěvku na provoz MAS
8) Nové směrnice k účetnictví, k majetku obce, pokladna atd.
9) Pořízení dopravních zrcadel
10) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
11) Poplatky na rok 2015
12) Organizační záležitosti
13) Diskuze
14) Určení termínu dalšího zasedání zastupitelstva obce
15) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)

Program byl doplněn o body:
1) Projednání pronájmu o honitbě na katastru obce Hvozdec
Program 1) Schválení zápisu č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce z 15. 01. 2015
Předsedající (František Svátek) navrhl schválení zápisu z 3. zasedání z 15. ledna 2015.
Výsledek Hlasování:
Nepřítomni 0
Usnesení bylo schváleno
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Program 2) Zahájení - schválení programu k zápisu č. 4, zasedání a kontrolou úkolů z minula
Výsledek Hlasování:
Nepřítomni 0
Usnesení bylo schváleno.

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

3) Rozpočtové opatření č. 10/2014
Předsedající seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 10.
Usnesení č. 14/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2014.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 14/2015 bylo schváleno.(rozpočtové opatření č. 10/2014 příloha k zápisu).
4) Dokončení zabezpečovacího systému na Obecním úřadě
Předsedající předložil doklady a vyúčtování za zabezpečovací systém, celkové náklady činí
19371,- Kč. Činnost čidla v obecní stodole bude monitorována a v případně nutnosti
doplněno o další zařízení. (kopie faktury příloha k zápisu).
Usnesení č. 15/2015
Zastupitelstvo schválilo vyúčtování k zabezpečovacímu systému a pověřuje starostu,
aby zajistil dokončení fungování systému.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 15/2015 bylo schváleno.
5) Informace o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku v obvodě obce Hvozdec za
rok 2014
Předsedající seznámil s informacemi Policie ČR o přestupcích a trestných činech v obvodě
Lišov a jeho okolí. (informace příloha k zápisu).
Výsledek Hlasování:
Nepřítomni 0
Usnesení bylo schváleno

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

6) Rozbory vody
Předsedající seznámil zastupitele s výsledkem rozbory vody. Výsledky rozbory prokázaly
nezávadnost a současně, že nejsou překračovány žádné hodnoty nevhodné k využívání vody.
(výsledky rozboru příloha k zápisu).
Usnesení č. 16/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá starostovy obce, aby zajistil nezbytné
hygienické prostředky pro udržování vlastností vody v následných měsících.
Výsledek Hlasování:
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Nepřítomni 0
Usnesení č. 16/2015 bylo schváleno.
7) Smlouva o příspěvku na provoz MAS
Předsedající informoval o podepsané smlouvě o provozu MAS a možnostech získávání
veřejných finančních prostředků na příští programovací období 2014 – 2020. (kopie
smlouva o příspěvku na provoz příloha k zápisu).
Výsledek Hlasování:
Nepřítomni 0
Usnesení bylo schváleno

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

8) Nové směrnice k účetnictví, k majetku obce, pokladna atd.
Předsedající seznámil zastupitele s novými směrnicemi, které jsou pro obec závazná. Jedná
se o směrnice:
Směrnice č. 1 – Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Směrnice č. 2 – Směrnice vedení pokladny
Směrnice č. 3 – Směrnice vnitřní kontrolní systém
Směrnice č. 4 – Směrnice evidence majetku
Směrnice č. 5 – Směrnice oběh účetních dokladů
Směrnice č. 6 – Směrnice inventarizace majetku a závazků
Směrnice č. 7 – Směrnice cestovní náhrady
Směrnice č. 8 – Směrnice spisový a skartační řád
Směrnice č. 9 – Směrnice některé účetní metody a časové rozlišení
Usnesení č. 17/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje všechny výše uvedené směrnice. Tyto směrnice byli
schválena Usnesením č. 17/2015 ze dne 17.02. 2015 směrnice č. 2 až č. 9 s účinností od
03.11. 2014 a poprvé se použijí při schvalování účetní závěrky za rok 2014. Platnost
směrnice č. 1 s účinností od 17.02.2015.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 17/2015 bylo schváleno.
9) Pořízení dopravních zrcadel
Předsedající přednesl zastupitelům obce možné osazení 2 dopravních zrcadel a požádání o
grant od Jihočeského krajského úřadu, a to do 27. 2. 2015. Současně starosta seznámil
s potřebnými dokumenty, které je nezbytné k žádosti doložit. Vzhledem k časové tísni se
zřejmě záměr bude muset odložit na další možnost termínu k podání JKÚ.
Usnesení č. 18/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr podání žádosti o grant na umístění 2 dopravních
zrcadel na obecní komunikaci a pověřuje starostu o vyřízení všech potřebných dokladů
a zároveň bere na vědomí možnost nedodržení termínu.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 18/2015 bylo schváleno.
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10) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 bude projednána na příštím
zasedání zastupitelstva obce a zároveň bude projednán návrh závěrečného účtu obce za rok
2014 a s účetní závěrkou za rok 2014. Předsedající navrhl další termín veřejného zasedání
zastupitelstva obce Hvozdec na 11. 3. 2015 v 17 hodin na obecním úřadě.
Usnesení č. 19/2015
Zastupitelstvo obce Hvozdec bere na vědomí, že zpráva o výsledku hospodaření za rok
2014 bude projednána na příštím zasedání ZO a stanovuje další termín veřejného
zasedání zastupitelstva obce Hvozdec na 11. 03. 2015 od 17 hodin na obecním úřadě.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 19/2015 bylo schváleno.
11) Poplatky na rok 2015
Předsedající seznámil s poplatky na rok 2015 a konstatoval že výše poplatků zůstává stejná
jako v roce 2014. Termíny a částky poplatků jsou přílohou zápisu a zároveň termíny a částky
poplatků budou vyvěšeny od 18. 02. 2015 na www stránkách a na úřední desce obce
Hvozdec.
Usnesení č. 20/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje výše poplatků na rok 2015.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 20/2015 bylo schváleno.
12) Organizační záležitosti
Předsedající seznámil s informacemi:
- Povinnost obce provést aktualizaci územního plánu do roku 2020
- Bezplatný pronájem společnosti EKO-KOM týkající se kontejnerů na tříděný odpad
- O povolení KÚJK o udělení výjimky k lovu bobra evropského-vyvěšeno na www
stránkách obce Hvozdec
- Předložení nabídek na pojištění majetku obce Hvozdec a odpovědnosti
- Prodej služební auta – zahájení prodeje
Usnesení č. 21/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí výše uvedené informace.
Výsledek Hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 21/2015 bylo schváleno.
13) Diskuze
Žádost obyvatel obce o samovýrobu palivového dřeva na obecních pozemcích.
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Usnesení č. 22/2015
Zastupitelstvo obce prozatím veškeré žádosti na samovýrobu palivového dřeva zamítá
a pověřuje starostu obce o konzultaci s příslušným lesním správcem o průzkum lesních
pozemků a návrhu těžby palivového dřeva a zároveň určení míst pro novou výsadbu
stromků. Následně se určí místa pro těžbu, způsob těžby a odstranění dřevních zbytků.
Následně zastupitelstvo obce projedná výši ceny za palivového dřeva m3 a s nákupem
sadby lesních stromků.
Výsledek Hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 22/2015 bylo schváleno.

14) Určení termínu dalšího zasedání zastupitelstva obce
Předsedající navrhl další termín veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdec
na 11. 03. 2015 od 17 hodin na obecním úřadě.
Usnesení č. 23/2015
Zastupitelstvo obce Hvozdec stanovuje další termín veřejného zasedání zastupitelstva
obce Hvozdec na 11. 03. 2015 od 17 hodin na obecním úřadě.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 23/2015 bylo schváleno.
15) Projednání smlouvy o honitbě na katastru obce Hvozdec
Na veřejném zasedání přišel předseda honitby, která funguje na území katastru obce
Hvozdec. Seznámil zastupitelstvo obce s navýšením daru za 1 ha honitby z minulých 5,- Kč
na ha na 7,- Kč na ha. Současně p. Mikoláš představil možnosti spolupráce mezi místním
mysliveckým sdružením a obcí na společenských akcích a možnostech
rozvoje lesních pozemků obce.
Usnesení č. 24/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí sdělené informace p. Mikolášem.
Výsledek Hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 24/2015 bylo schváleno

Mobil: 774 359 790
e-mail: ou@obechvozdec.cz

ID datové schránka: aadiws
Bankovní spojení: 32621231/0100

Obec Hvozdec
Hvozdec 45
373 72 Hvozdec
IČ: 00581399

Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 19:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 17.2.2015

Zapisovatel:

Michal Šimeček

Ověřovatelé:

Miroslav Sládek

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

Marcela Vaňatová

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

František Svátek

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

Starosta:

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

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce: 23. února 2015

Sejmuto dne: 11. března 2015
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