Obec Hvozdec
Hvozdec 45
373 72 Hvozdec
IČ: 00581399

ZÁPIS č. 5
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce
konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 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:
1) Schválení zápisu č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce ze 17. února 2015
2) Zahájení - schválení programu jednání a kontrolou úkolů z minula
3) Schválení závěrečného účtu za rok 2014, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2014
4) Schválení účetní závěrky za rok 2014
5) Obecně závazná vyhláška obce Hvozdec č. 1/2015 o místním poplatku psů
6) Obecně závazná vyhláška obce Hvozdec č. 2/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy….
7) Rozlepování obálek s nabídkami na koupi obecního vozidla Renault Clio
8) Zhotovení pasportu místních komunikací
9) Organizační záležitosti
10) Diskuze
11) Určení termínu dalšího zasedání zastupitelstva obce
12) Závěr
Program byl doplněn o body:
1) Žádost o koupi pozemku – p. Kyznar
Program 1) Schválení zápisu č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce ze 17. 02. 2015
Marcela Vaňatová navrhla změnu zápisu ze 4. zasedání ze 17. února 2015, konkrétně
usnesení č. 22/2015, navržené znění je:
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Výsledek Hlasování:
Pro 6
Nepřítomni 0
Usnesení 22/2015 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 1

Předsedající (František Svátek) dále navrhl schválení zápisu ze 4. zasedání ze 17. února
2015.
Výsledek Hlasování:
Nepřítomni 0
Usnesení bylo schváleno

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Program 2) Zahájení - schválení programu k zápisu č. 5, zasedání a kontrolou úkolů z minula.
Výsledek Hlasování:
Nepřítomni 0
Usnesení bylo schváleno.

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

3) Schválení závěrečného účtu za rok 2014, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2014
Předsedající konstatoval, že návrh závěrečného účtu obce Hvozdec za rok 2014 byl včetně
příloh zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a www stránkách obce Hvozdec od
19.02. 2015 do 09.03. 2015. Po dobu zveřejnění nepřišly žádné písemné připomínky. ZO
projednalo závěrečný účet bez výhrad. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 byly
odstraněny chyby a nedostatky z předchozích let. Při přezkoumání hospodaření obce
Hvozdec za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených v § 10 odst. 3 pod písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., a to chybějící smlouva
na pronájem obecní stodoly, která bude starostou obce odstraněna.
Usnesení č. 25/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh závěrečného účtu obce za rok 2014 dle příloh
tohoto zápisu bez výhrad. Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 25/2015 bylo schváleno.
4) Schválení účetní závěrky za rok 2014
Zastupitelstvu obce Hvozdec předložena účetní závěrka za rok 2014. Součástí účetní
závěrky je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.
Usnesení č. 26/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2014 dle příloh tohoto zápisu
bez výhrad.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 26/2015 bylo schváleno.
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5) Obec Hvozdec - Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku ze psů.
Usnesení č. 27/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místním poplatku
ze psů.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 27/2015 bylo schváleno.
6) Obec Hvozdec - Obecně závazná vyhláška obce Hvozdec č. 2/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hvozdec.
Předsedající seznámil zastupitel s Obecně závaznou vyhláškou obce Hvozdec č. 2/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hvozdec.
Zastupitelé byli seznámeni s postupem a místem provozu shromaždiště odpadů – bioodpadů
a kovových materiálů.
Usnesení č. 28/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hvozdec č. 2/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Hvozdec a ukládá starostovi obce, aby zajistil vyvěšení informací pro občany
týkající se místa a způsobu ukládání separovaného odpadu.
Výsledek Hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Nepřítomni 0
Usnesení č. 28/2015 bylo schváleno.
7) Rozlepování obálek s nabídkami na koupi obecního vozidla Renault Clio
Předsedající informoval zastupitele, že na nabídku obce na prodej obecního vozidla
nedorazila v daném termínu žádná nabídka, a tím zároveň nabádá zastupitele k diskuzi.
V diskuzi byla navržena varianta s umístěním inzerátu na specializovanou internetovou
stránku.
Usnesení č. 29/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek prodeje a pověřuje starostu obce,
aby inzerát o prodeji auta vyvěsil na příslušné internetové stránky a přijímal nabídky
od uchazečů. Na dalším jednání zastupitelstva budou případné nabídky vyhodnoceny
a schválen další postup.
Výsledek Hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Nepřítomni 0
Usnesení č. 29/2015 bylo schváleno.
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8) Zhotovení pasportu místních komunikací
Předsedající seznámil zastupitele s postupem vyřizování pasportu místních komunikaci
a nutností oslovení příslušného projektanta, které zhotoví odpovídající povinný projekt pro
žádost o udělení pasportu místní obecních komunikací. Současně předsedající nastínil další
nutný postup na magistrátu města ČB.
Usnesení č. 30/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí postup v záležitosti zajištění pasportu a pověřuje
starostu obce, aby průběžné zajistil kompletní realizaci všech náležitostí.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 30/2015 bylo schváleno.
9) Organizační záležitosti
-

-

-

-

Předsedající oznámil, že 28. 3. 2015 bude realizován svoz nebezpečného odpadu
a zároveň bude tento den od 10,30 hod obecní brigáda za účelem úklidu veřejných
prostor a čištění na plochách veřejné zeleně během brigády bude zajištěno obcí
občerstvení. (bližší informace na úřední desce obce).
Předsedající seznámil zastupitele s provedenou výměnou okna v kulturním době
zničeného při krádeži, cena byla 8 470,- Kč a celou cenu uhradí následně pojišťovna.
Probíhá výběr dodavatele na pojištění obecního majetku včetně zařízení a vybavení.
Probíhá výběr dodavatele na pořízení obecního trezoru.
Předsedající oznámil o vyřízení snížení bankovních poplatků na obecním účtu
u Komerční banky o cca polovinu předcházející ceny.
Předsedající navrhl pořízení křovinořezu – předběžná hodnota do 4 – 6 tis Kč.
Kovový odpad, který byl obcí shromažďován, byl na pokyn pana Jindřicha Vaňaty
odvezen do sběrných surovin.
Na množící se dotazy občanů a zastupitelů obce o využití pořízené stavební drtě
na obecní pozemek před nově vystavovanými rodinnými domy panem Janem Kavkou
a Jakubem Novákem, bylo starostou obce provedeno šetření. Z šetření vyšla skutečnost,
že obcí pořízená stavební drť byla využita pouze na obecní pozemek. Stavební drť, která
je uložena na pozemku pana Jana Kavky, nebyla pořízena z obecního rozpočtu.
Návrh Martina Vaněčka na změnu člena finančního výboru se přesouvá na nejbližší
zasedání zastupitelstva obce. Návrh nebyl předložen před schvalováním programu
jednání 5. zastupitelstva, proto bude projednán na nejbližším zasedání zastupitelstva
obce.
Marcela Vaňatová, předložila požadavky týkající se změn v jednání a organizaci
zastupitelstva a pravomocí starosty obce. Návrhy nebyly předloženy před schvalováním
programu jednání 5. zastupitelstva, proto budou projednány na nejbližším zasedání
zastupitelstva obce.

Usnesení č. 31/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Nepřítomni 0
Usnesení č. 31/2015 bylo schváleno.
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10) Diskuze
Zastupitelé projednali postup v těžbě palivového a stavebního řeziva na obecních lesních
pozemcích a možnostech těžby během roku. Na doporučení odborníků dojde s panem
Fickem k průzkumu lesních pozemků a vyznačení částí lesa určených k těžbě palivového či
stavebního dřeva, výsadbě stromků apod.
Usnesení č. 32/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a na dalších zastupitelstvech bude projednán
další postup k obhospodařování lesních pozemků.
Výsledek Hlasování: Pro 7
Proti 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 32/2015 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

11) Určení termínu dalšího zasedání zastupitelstva obce
Předsedající navrhl další termín veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdec
na 14. 04. 2015 od 17 hodin na obecním úřadě.
Usnesení č. 33/2015
Zastupitelstvo obce Hvozdec stanovuje další termín veřejného zasedání zastupitelstva
obce Hvozdec na 14. 04. 2015 od 17 hodin na obecním úřadě.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 33/2015 bylo schváleno.
12) Žádost o koupi pozemku – p. Kyznar
Předsedající seznámil se žádostí pana Kyznara o koupi části pozemku 3069/3 v k.ú.
Hvozdec u Lišova. Předpokládaná výměra cca 300 - 400 m2.
Usnesení č. 34/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádosti. Do příštího zastupitelstva bude
paní Marcelou Vaňatovou zjištěno ze zápisů minulých zastupitelstev důvod zamítnutí
předchozí žádosti pana Kyznara na koupi části stejného pozemku. Následně se
projedná tato žádost z pohledu výměry, odstupu od obecní komunikace, existence sítí
a případné ceny za m2. Následně bude hlasováno o případném prodeji.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 34/2015 bylo schváleno.
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Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 15.3.2015

Zapisovatel:

Michal Šimeček

Ověřovatelé:

Miroslav Sládek

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

Marcela Vaňatová

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

František Svátek

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

Starosta:

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

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce: 18. března 2015

Sejmuto dne: 3. dubna 2015
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