Obec Hvozdec
Hvozdec 45
373 72 Hvozdec
IČ: 00581399

ZÁPIS č. 6
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce
konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 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. 5 ze zasedání zastupitelstva obce z 11. března 2015
2) Zahájení - schválení programu jednání a kontrolou úkolů z minula
3) Žádost o prodej části pozemku
4) Navýšení odměn
5) Požadavek na zveřejnění čerpání finančních prostředků.
6) Požadavek úprava pravomocí starosty v oblasti finanční hotovosti.
7) Požadavek na úpravu obsahu a formátu zápisu z jednání zastupitelstva obce
8) Volba kronikáře obce
9) Změna užívání pozemku
10) Organizační záležitosti
11) Diskuze
12) Určení termínu dalšího zasedání zastupitelstva obce
13) Závěr
Program byl doplněn o body:
1) Vysvětlení účasti a financování plesu starostů
2) Rozpočtové opaření č.1/2015
3) Smlouva o zřízení věcného břemene č.: CB-014330027620/001
4) Ukončení spolupráce smlouvy se sdružení místních samospráv ČR SMS
5) Provedení finanční a kontrolní činnosti výborů
6) Žádost o jmenování čestného občana obce Hvozdec
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Program 1) Schválení zápisu č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. 3. 2015
Výsledek Hlasování:
Nepřítomni 0
Usnesení bylo schváleno

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Program 2) Zahájení - schválení programu k zápisu č. 6, zasedání a kontrolou úkolů z minula.
Výsledek Hlasování:
Nepřítomni 0
Usnesení bylo schváleno.

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

3) Žádost o prodej části pozemku
Předsedající navrhl hlasování záměru o prodeji části pozemku 3069/3 v k. ú. Hvozdec u
Lišova, předběžná výměra 350 – 400 m2, který již byl projednáván na minulém ZO.
Usnesení č. 35/2015
Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje části obecního pozemku a pověřuje
starostu, aby zajistil geometrický plán části pozemku a aby tento záměr prodat část
obecního pozemku byl podle § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) vyvěšen na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů, kde budou
uvedeny veškeré podmínky k prodeji. Zastupitelstvo obce upozorňuje, že část pozemku
je v záplavové zóně obecního rybníka a tato skutečnost musí být uvedena v případné
kupní smlouvě.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 35/2015 bylo schváleno.
4) Navýšení odměn
Přesedající navrhl zvýšení odměny pokladní obce, a to čtvrtletně o 500,- Kč.
Usnesení č. 36/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení čtvrtletní odměny o 500,- Kč s účinností od 1.
dubna 2015.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 36/2015 bylo schváleno.
Přesedající navrhl vyplacení jednorázové odměny pokladní obce ve výši 3 000,- Kč za
provedení auditu za rok 2014 a vypracování nezbytných směrnic.
Usnesení č. 37/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení jednorázové odměny ve výši 3 000,- Kč a
pověřuje starostu jejím vyplacením.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 37/2015 bylo schváleno.
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Zastupitel Miroslav Sládek navrhl zvýšení měsíční odměny starosty obce na 6300,- Kč před
zdaněním.
Usnesení č. 38/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení měsíční odměny starosty obce na 6300,- Kč s
účinností od 1. dubna 2015.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 38/2015 bylo schváleno.
5) Požadavek na zveřejnění čerpání finančních prostředků.
Marcela Vaňatová požádala starostu obce o předkládání měsíčních výpisů z banky na
každém zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 39/2015
Zastupitelstvo žádost schvaluje a ukládá starostovy předkládat výpisy na každém ZO.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 39/2015 bylo schváleno.
6) Požadavek úprava pravomocí starosty v oblasti finanční hotovosti.
Marcela Vaňatová požádala o úpravu pravomocí starosty v oblasti finanční hotovosti.
Předsedající reagoval, že starosta obce má limitovaný příslib, který je součástí směrnic č. 3 Vnitřní kontrolní systém, schváleného v zápisu č. 4 ze 17. února 2015 Usnesení č. 17/2015
a nyní je příslib i součástí tohoto zápisu, limitovaný příslib pro výdaje v hotovosti drobné
nákupy a služby je na rok 2015 stanoven na 50 000,- Kč. Dále zastupitelstvo obce
delegovalo v zápise č. 2 Usnesení č. 10/2014 starostu obce k provádění rozpočtových
opatření dle ustanovení § 102 odst. 2 písmene a) zákona č. 128/200 Sb. o obcích, (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Ve výdajích a příjmech neomezeně a tímto Usnesením
č. 40/2015 zastupitelstvo obce vše potvrzuje a schvaluje.
Usnesení č. 40/2015
Zastupitelstvo obce souhlasí a bere na vědomí platnou směrnici č. 3 - Vnitřní kontrolní
systém, kde je součástí směrnice limitovaný příslib pro výdaje v hotovosti, drobné
nákupy a služby. Pro rok 2015 je stanoven limitovaný příslib 50 000,- Kč. Dále
zastupitelstvo bere na vědomí, že delegovalo v zápise č. 2 Usnesení č. 10/2014 starostu
obce k provádění rozpočtových opatření dle ustanovení § 102 odst. 2 písmene a)
zákona č. 128/200 Sb. o obcích, (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Ve
výdajích a příjmech neomezeně.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Nepřítomni 0
Usnesení č. 40/2015 bylo schváleno.
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7) Požadavek na úpravu obsahu a formátu zápisu z jednání zastupitelstva obce
Marcela Vaňatová navrhla, aby v zápisech z jednání zastupitelstva byla vyznačena jména
zastupitelů, kteří se při hlasování zdrželi nebo byli proti.
Usnesení č. 41/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby v zápisech byly uváděny jména těch zastupitelů,
kteří se zdrželi hlasování nebo hlasovali proti návrhu.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 41/2015 bylo schváleno.
8) Volba kronikáře obce
Předsedající seznámil zastupitele se záměrem obsazení kronikáře obce. Starosta obce vybízí
zastupitele a občany obce aby se přihlásili k pozici kronikáře. Pozice je finančně
ohodnocena.
Usnesení č. 42/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí záměr obsazení kronikáře.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 42/2015 bylo schváleno.
9) Změna užívání pozemku
Předsedající připomněl některé body z minulých zasedání zastupitelstva obce. V zápisu
z 8.11.2013 bylo projednána změna užívání obecního pozemku číslo parcelní 2980/2 v k. ú.
Hvozdec u Lišova, který je veden jako zahrada, ale skutečné využívání pozemku je ostatní
komunikace. Schválena byla změna zahrady na ostatní komunikaci. Kopie zápisu
z 8.11.2013 je součástí tohoto zápisu.
Usnesení č. 43/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí úkol z minulých let a ukládá starostovi obce, aby
zajistil změnu učívání pozemku dle skutečného využívání.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 43/2015 bylo schváleno.
10) Vysvětlení účasti a financování plesu starostů
Paní Marcela Vaňatová požádala o vysvětlení financování plesu starostů.
Starosta obce odkázal na zápis č. 3 z 15. ledna 2015, kde v organizačních záležitostech bod
č. 8 nabízí účast na plese starostů. Lístky byly financovány z rozpočtu obce.
11) Rozpočtové opaření č.1/2015
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Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1/2015.
Usnesení č. 44/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2015.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 44/2015 bylo schváleno.
12) Smlouva o zřízení věcného břemene č.: CB-014330027620/001
Předsedající seznámil zastupitele obce o zřízení věcného břemene nově vzniklého vedení
inženýrských sítí pro nově vystavované rodinné domy. Jednorázová náhrada 2 900,-Kč;
parcela č.3001/19, 3001/20 k. ú. Hvozdec u Lišova.
Usnesení č. 45/2015
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce,
a.s. č.: CB-014330027620/001 na akci Hvozdec, č. parc. 3001/19, 3001/20 p. Kavka,
Novák
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 45/2015 bylo schváleno.
13) Ukončení spolupráce se sdružením místních samospráv SMS ČR
Předsedající navrhl o zrušení členského příspěvku na rok 2015, který činí 2 123,- Kč a tím
i ukončení spolupráce se SMS ČR a vyzval k hlasování.
Usnesení č. 46/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení spolupráce SMS ČR a neschvaluje zaslání
členského příspěvku na rok 2015 a pověřuje starostu o zaslání výpovědi na SMS ČR.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 46/2015 bylo schváleno.
14) Provedení finanční a kontrolní činnosti výborů
Přesedající vyzval finanční a kontrolní výbor, aby provedl čtvrtletní kontroly a na dalším
zasedání zastupitelstva předložili zápis o provedené kontrole. Přesedající vyzval předsedy
výborů, aby se domluvili na termínech kontrol a vyžádali si potřebné podklady.
Usnesení č. 47/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení kontrol.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 47/2015 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

15) Žádost o jmenování čestného občana obce Hvozdec
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Zastupitelstvu obce byl předán dopis s žádostí pana JUDr. V. V. ke jmenování čestného
občana obce Hvozdec pana Jindřicha Vaňaty.
Předsedající žádost přijal a navrhl, aby žádost na čestné občanství bylo zařazeno mezi
navržené body k projednání na dalším zasedání obecního zastupitelstva.
Usnesení č. 48/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Nepřítomni 0
Usnesení č. 48/2015 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

16) Určení termínu dalšího zasedání zastupitelstva obce
Předsedající navrhl další termín veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdec
na 19. 05. 2015 od 18,30 hodin na obecním úřadě.
Usnesení č. 49/2015
Zastupitelstvo obce Hvozdec stanovuje další termín veřejného zasedání zastupitelstva
obce Hvozdec na 19. 05. 2015 od 18,30 hodin na obecním úřadě.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 49/2015 bylo schváleno.
17) Organizační záležitosti
-

Předsedající informoval o koupě ryb do obecního rybníka. Předpokládaná cena je cca
5 000,- Kč.
Předsedající informoval, že bude srovnán terén v místě shromaždiště kovového odpadu
a bioodpadu a také v nejbližším okolí.
Přesedající vyzval SDH obce aby byli součinní při „stavění májky a pálení čarodějnic“.

Usnesení č. 50/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Nepřítomni 0
Usnesení č. 50/2015 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

18) Diskuze
Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:30 hodin.
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Zápis byl vyhotoven dne: 15.4.2015

Zapisovatel:

Michal Šimeček

Ověřovatelé:

Miroslav Sládek

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

Marcela Vaňatová

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

František Svátek

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

Starosta:

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

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce: 20.4.2015

Sejmuto z úřední desky dne: 6.5.2015
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