Obec Hvozdec se sídlem
OBECNÍ ÚŘAD VE HVOZDCI, Hvozdec 45, 373 72 pošta Lišov
IČ: 00581399
___________________________________________________________________________

ZÁPIS č. 25
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce
konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 23. února 2017
Přítomni: František Svátek, Martin Vaněček, Václav Hořejší, Miroslav Sládek, Michal Šimeček,
Milan Dušek,
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
Nepřítomni 1
Usnesení bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Starosta seznámil s programem jednání:
1) Schválení zápisu č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce z 19. ledna 2017
2) Zahájení - schválení programu jednání a kontrolou úkolů z minula
3) Rozpočtové opatření č. 12/2016
4) Revokace Usnesení č. 4/2017 ze Zápisu č. 24/2017
5) Kulturní akce s kapelou pořádána obcí Hvozdec dne 26. 8. 2017 12. 08. 2017
6) Prodej nově vzniklých obecních pozemků parcelní č. 3074/4 a 3074/5 v k. ú. Hvozdec u Lišova
7) Nákup sportovních doplňků na hřiště
8) Změna způsobu využití částí z pozemku 3156/3 neplodná půda na ostatní komunikace
9) Informace o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku v obvodě obce Hvozdec za rok
2016
10) Schválení dodatku č. 15 ke smlouvě č. 60011/98 na sběr, svoz a odstranění odpadu - Marius
Pedersen a.s.
Zastupitelstvo rozšířilo program jednání o následující bod č. 11
11) Obecní brigáda s občerstvením dne 25. 3. 2017
12) Organizační záležitosti
13) Určení termínu dalšího zasedání zastupitelstva obce
14) Diskuze
15) Závěr
1) Schválení Zápisu č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce z 20. ledna 2017
Výsledek Hlasování:
Nepřítomni 1
Usnesení bylo schváleno

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

2) Zahájení - schválení programu k zápisu č. 25, zasedání a kontrolou úkolů z minulého
zasedání zastupitelstva obce.
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Výsledek Hlasování:
Nepřítomni 0
Usnesení bylo schváleno.

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

3) Rozpočtové opatření č. 12/2016
Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 12/2016, který je nedílnou
součástí tohoto zápisu.
Usnesení č. 8/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 12/2016.
Výsledek Hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 1
Usnesení č. 8/2017 bylo schváleno.
4) Revokace Usnesení č. 4/2017 ze Zápisu č. 24/2017
Předsedající seznámil zastupitele se zrušením usnesení k prodeji nově vzniklých pozemků, kdy
došlo dle finálního geometrického zaměření ke změně výměry u pozemku parc. č. 3074/5.
Usnesení č. 9/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a souhlasí s revokací Usnesení č. 4/2017 ze Zápisu č.
24/2017.
Výsledek Hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 1
Usnesení č. 9/2017 bylo schváleno.
5) Kulturní akce s kapelou pořádána obcí Hvozdec dne 26. 8. 2017
Předsedající seznámil zastupitele s pořádáním obecní kulturní akce, po dohodě zastupitelstva a
z organizačních důvodů se kulturní akce s kapelou bude konat v sobotu 12. 8. 2017.
Usnesení č. 10/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci obecní kulturní akce s rozpočtu obce a pověřuje
starostu zajištěním kapely na termín 12. 8. 2017.
Výsledek Hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 1
Usnesení č. 10/2017 bylo schváleno.
6) Prodej nově vzniklých obecních pozemků parcelní č. 3074/4 a 3074/5 v k. ú. Hvozdec u
Lišova
Obecní úřad přijal žádost od pana Karla Tušla, bytem Hvozdec 27, o odprodej části obecního
pozemku z parc. č. 3074/2 o výměře 341 m2 v k.ú. Hvozdec u Lišova, dle vyznačení na
katastrální mapě. Po oddělení vznikly nové pozemky (geometrický plán) parc. č. 3074/4 o
výměře 138 m2 a parc. č. 3074/5 o výměře 24 m2, v k.ú. Hvozdec u Lišova. Záměr obce prodat
pozemky byl schválen zastupitelstvem obce dne 19. 12. 2016 usnesením č. 114/2016 a
zveřejněn na elektronické a úřední desce ve lhůtě od 02. 02. 2017 do 18. 02. 2017. V této
zákonné lhůtě obecní úřad nepřijal žádnou námitku proti prodeji zmíněných pozemků. Cena
obecních pozemků byla stanovena podle znaleckého posudku ve výši 212 Kč za m2, což je
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cena v místě obvyklá. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení prodeji obecních pozemků
parc. č. 3074/4 o výměře 138 m2 a parc. č. 3074/5 o výměře 24 m2 , v k.ú. Hvozdec u Lišova.
Celková cena za pozemky 34.344,-Kč. Jediným uchazečem je pan Karel Tušl, bytem Hvozdec
27, 373 72.
Usnesení č. 11/2017
Zastupitelstvo obce Hvozdec

I. schvaluje prodej nově vzniklých obecních pozemků parc. č. 3074/4 o výměře 138 m2
a parc. č. 3074/5 o výměře 24 m2, nacházejícího se v katastrálním území Hvozdec u
Lišova, které budou zapsány na listu vlastnictví u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, panu Karlovy Tušlovy, nar. 13. října 1965,
č. OP: 207168319, trvale bytem Hvozdec 27, za cenu znaleckého posudku 212,-Kč za m2,
za 162 m2 cena celkem 34.344,-Kč (slovy: Třicet čtyři tisíc tři sta čtyřicet čtyři korun
českých). Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující (geometrický plán,
znalecký posudek, poplatek za vklad do KN, kupní smlouvu, daň z prodeje).

II. ukládá starostovi obce Hvozdec vypracovat návrh smlouvy podle bodu I tohoto
usnesení, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu
návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
Výsledek Hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 1
Usnesení č. 11/2017 bylo schváleno.
7) Nákup sportovních doplňků na hřiště
Předsedající seznámil zastupitele s možností koupí sportovních doplňků na hřiště.
Usnesení č. 12/2017
Zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí o koupi doplňků na hřiště dle schválené výše
dotace z POV Jihočeského kraje na rok 2017.
Výsledek Hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0
Nepřítomni 1
Usnesení č. 12/2017 bylo schváleno.
8) Změna způsobu využití částí z pozemku 3156/3 neplodná půda na ostatní komunikace
Předsedající navrhl změnit využívání částí z pozemku č. 3156/3, kdy by nově vzniklé části
nebyly využívány jako neplodná půda, ale jako ostatní komunikace, což odpovídá skutečnému
využívanému stavu i platnému územnímu plánu obce Hvozdec.
Usnesení č. 13/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje oddělení částí z pozemku č. 3156/3 pro změnu využívání
nově vzniklých částí z neplodné půdy na ostatní komunikace a pověřuje starostu
zajištěním této změny.
Výsledek Hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0
Nepřítomni 1
Usnesení č. 13/2017 bylo schváleno.
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9) Informace o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku v obvodě obce Hvozdec za rok
2016
Předsedající seznámil zastupitele se stavem stavu veřejného pořádku v obvodě obce Hvozdec
za rok 2016.
Usnesení č. 14/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Výsledek Hlasování: Pro 6
Proti 0
Nepřítomni 1
Usnesení č. 14/2017 bylo schváleno

Zdržel se 0

10) Schválení dodatku č. 15 ke smlouvě č. 60011/98 na sběr, svoz a odstranění odpadu Marius Pedersen a.s.
Předsedající seznámil zastupitele s dodatkem č. 15 ke smlouvě č. 60011/98 se spol. Marius
Pedersen a. s., která je platná od 1. 3. 2017 s požadavkem na navýšení ceny za sběr, svoz a
odstranění komunálního odpadu.
Usnesení č. 15/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 15 ke smlouvě č. 60011/98 na sběr, svoz a
odstranění odpadu uzavřené dne 1. 3. 1998 a pověřuje starostu obce podpisem dodatku č.
15.
Výsledek Hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0
Nepřítomni 1
Usnesení č. 15/2017 bylo schváleno
11) Obecní brigáda s občerstvením dne 25. 3. 2017
Předsedající seznámil zastupitele s plánovanou obecní brigádou na sobotu 25. března 2017 od 10,00
hodin. Sraz u obecního úřadu. Odkaz na stránky obce.
(Náhradní termín pro nepříznivé počasí sobota 1. dubna 2017)

Usnesení č. 16/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje a bere na vědomí obecní brigádu s občerstvením
plánovanou na sobotu 25. 03. 2017.
Výsledek Hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0
Nepřítomni 1
Usnesení č. 16/2017 bylo schváleno
12) Organizační záležitosti
Předsedající seznámil zastupitele:
-

na vyjednanou slevu v Komerční Bance ve výši 100% na balíček transakcí

-

s výsledkem auditu JčK za rok 2016, více při schvalování závěrečného účtu za rok 2016

-

v sobotu dne 8. 4. 2017 od 10,00 dojde ke svozu nebezpečného odpadu

-

s výsledkem inventarizace majetku za rok 2016

-

že bude proveden ořez stromů na komunikacích
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-

s dopady ptačí chřipky

Usnesení č. 17/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje a bere na vědomí organizační záležitosti
Výsledek Hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 1
Usnesení č. 17/2017 bylo schváleno.
13) Určení termínu dalšího zasedání zastupitelstva obce
Předsedající navrhl další termín veřejného zasedání
na čtvrtek 28. 3. 2017 od 20,00 na obecním úřadě.

zastupitelstva

obce

Hvozdec

Usnesení č. 18/2017
Zastupitelstvo obce Hvozdec stanovuje další termín veřejného zasedání zastupitelstva
obce Hvozdec na pondělí 28. 3. 2017 od 20,00 na obecním úřadě.
Výsledek Hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 1
Usnesení č. 18/2017 bylo schváleno.
14) Závěr
15) Diskuze
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 24. 2. 2017
Zapisovatel:

Michal Šimeček

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

Ověřovatelé:

Miroslav Sládek

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

Václav Hořejší

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

František Svátek

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

Starosta:

Vyvěšeno na elektronické a úřední desce obce Hvozdec: 28. 02. 2017.
Sejmuto dne: 17. 03. 2017.
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