Obec Hvozdec
373 72 Lišov
IČ: 00581399

ZÁPIS č. 2
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce
konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014

Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší (příchod 16:35),
Martin Vaněček, Miroslav Sládek (příchod 16:40), 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 5
Usnesení bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Starosta seznámil s programem jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Schválení zápisu č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce z 19. listopadu 2014
Zahájení - schválení programu jednání 2. ZO s doplněnými body a kontrolou úkolů z minula
Rozpočet na rok 2015
Rozpočet DSO Lišovsko na rok 2015
Rozpočtový výhled obce 2016 - 2021
Výběr dodavatele zabezpečovacího systému pro Obecní úřad
Dokončení kanceláře starosty
Dokončení prací na obecním rybníku
Projednání přestupků a schválení veřejnoprávní smlouvy
Inventarizace majetku
Nová pokladní na rok 2015
Organizační záležitosti
Diskuze
Určení termínu dalšího zasedání zastupitelstva obce
Závěr

Program byl doplněn o body:
16) Vrácení služebního vozidla
17) Převedení služební paušálu
Program 1) Schválení zápisu č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce z 19. listopadu 2014
Předsedající (František Svátek) navrhl schválení zápisu z ustavujícího zasedání z 19.
listopadu 2014.
Výsledek Hlasování:
Nepřítomni 2
Usnesení bylo schváleno
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Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0
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Program 2) Schválení programu jednání 2. zastupitelstva
Výsledek Hlasování:
Nepřítomni 2
Usnesení bylo schváleno

Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0

3) Rozpočet obce na rok 2015
Předsedající předložil zpracovaný návrh rozpočtu a seznámil všechny zastupitele
s jednotlivými kapitolami a přesuny finančních částek. Dokument s návrhem rozpočtu je
součástí zápisu jako příloha.
Usnesení č. 10/2014
Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Hvozdec na rok 2015, který je nedílnou součástí
tohoto zápisu. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a www stránkách obce od
27. 11 do 15. 12. 2014. Současně zastupitelstvo ruší usnesení číslo 9/2014 z minulého
zasedání zastupitelstva a nahrazuje tím to usnesením č.10/2015, že starosta obce může
podepisovat a schvalovat rozpočtová opatření ve výdajích i příjmech neomezeně, s tím,
že na zasedání zastupitelstva obce předloží rozpočtové opatření k nahlédnutí.
Výsledek Hlasování:
Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 2
Usnesení č. 10/2014 bylo schváleno.
4) Rozpočet DSO Lišovsko na rok 2015
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu DSO Lišovsko a MAS Lišovsko –
Hlubocko a seznámil s výší příspěvku 25,- Kč za rok a obyvatele obce Hvozdce.
Usnesení č. 11/2014
Zastupitelstvo schválilo rozpočet DSO Lišovsko na rok 2015, který je nedílnou součástí
tohoto zápisu. Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce od 18. 11. do 5. 12.
2014.
Výsledek Hlasování:
Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 2
Usnesení č. 11/2014 bylo schváleno.
5) Rozpočtový výhled obce 2016 - 2021
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s dokumentem týkající se rozpočtu na dané období
a představil prioritní projekty na rok 2015 na další roky. Rozpočtový výhled obce byl
schválen na rok 2016 – 2021 a je součástí zápisu jako příloha.
Usnesení č. 12/2014
Zastupitelstvo schválilo dokument v plném rozsahu a pověřuje starostu k jeho plnění.
Výsledek Hlasování:
Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 2
Usnesení č. 12/2014 bylo schváleno.
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6) Výběr dodavatele zabezpečovacího systému pro Obecní úřad
Předsedající seznámil zastupitele s přijatými nabídkami na zabezpečovací systém, celkem
byly obeslány subjekty a byly následně přijaty 3 nabídky:
VS.E.s.r.o.,
Cenová nabídka: 25 589,- Kč včetně DPH
JKs.r.o.
Cenová nabídka: 24 795,- Kč včetně DPH
SL.
Cenová nabídka: 16 625,- Kč včetně DPH
Dle předložených cenových nabídek je nejlevnější a tedy nejvýhodnější nabídka společnosti
SLUŽBA, výrobní družstvo v ceně 16 625,- Kč včetně DPH. Předsedající navrhl vybrat
tuto firmu k dodání zabezpečovacího systému. Nabídky všech společností jsou součástí
návrhu.
Předsedající konstatoval, že všichni přítomní měli k dispozici náhled poptávky a všech
nabídek v rámci výběrového řízení.
Usnesení č. 13/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje jako dodavatelský subjekt SLUŽBA, výrobní družstvo a
pověřuje starostu obce a místostarostu, aby zajistili s dodavatelskou společností
instalaci zabezpečovacího systému.
Výsledek Hlasování:
Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 2
Usnesení č. 13/2014 bylo schváleno.
7) Dokončení kanceláře starosty
Předsedající informoval zastupitele s provedenými pracemi a pořízeným vybavením
z důvodu vzniku nové kanceláře starosty obce. Zároveň předsedající popsal další nezbytné
nákupy pro kompletní dovybavení kanceláře.
Usnesení č. 14/2014
Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav uskutečněných činností na nové kanceláři
starosty a pověřuje starostu obce, aby zajistil dokončení.
Výsledek Hlasování:
Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 2
Usnesení č. 14/2014 bylo schváleno.
8) Dokončení prací na obecním rybníku
Předsedající informoval zastupitele s provedenými pracemi na rekonstrukci obecního
rybníku a hráze. Celková fakturovaná částka za provedení díla včetně nezbytného navýšení
je 239.776,- Kč včetně DPH.
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Usnesení č. 15/2014
Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav provedených prací a schvaluje i navýšení
rozpočtu akce.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/2014 bylo schváleno.
9) Projednání přestupků a schválení veřejnoprávní smlouvy
Předsedající zastupitele s došlými přestupky za poslední měsíce. Na základě toho navrhl
předsedající uzavřít veřejnoprávní smlouvu o přestupcích podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, v platném znění budou orgány města Lišov vykonávat namísto orgánů obce
Hvozdec v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č.200/1990 Sb., o
přestupcích, v platném znění. Na základě této smlouvy budou orgány města Lišov místně
příslušnými správními orgány v řízení o přestupcích podle zákona č.200/1990 Sb., v platném
znění pro správní obvod obce Hvozdec.
Usnesení č. 16/2014
Zastupitelstvo obce rozhodlo o podání žádosti městu Lišov o uzavření veřejnoprávní
smlouvy podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení), v platném znění,
podle které budou orgány města Lišov vykonávat namísto orgánů obce Hvozdec v
jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, v
platném znění.Výsledek Hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/2014 bylo schváleno.
10) Inventarizace majetku
Předsedající jmenoval inventarizační komisi: Předseda: místostarosta Václav Hořejší,
fyzická inventura – 15. 12. 2014 – 31. 12. 2014, dokladová inventura – 15. 12. 2014 – 31. 1.
2015. Příkaz k provedení inventarizace je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Usnesení č. 17/2014
Zastupitelstvo obce bere na vědomí probíhající inventarizaci veškerého majetku obce,
pohledávek, závazků a záloh a schvaluje inventarizační komisi.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/2014 bylo schváleno.
11) Nová pokladní na rok 2015
Předsedající seznámil zastupitelstvo s obsazením funkce pokladní obce, kterou bude paní
Věra Nováková, která převezme agendu od paní Hany Vaňatové od 1. 1. 2015 a je s paní.
Věrou Novákovou uzavřena dohoda o provedení práce a odměna pokladní z ní je ve výši
2500,-Kč čtvrtletně. Smlouva je nedílnou součástí zápisu. Zároveň předsedající navrhnul a
seznámil zastupitele se záměrem aktualizovat účetního programu KEO, předpokládaná cena
software je cca. 16.000,- Kč bez DPH.
Aktualizaci software bude provádět firma, která zajištuje průběžně aktualizaci všech našich
certifikátů (uzavřená smlouva o poskytování technické podpory). W Partner s. r. o.,
5. května 846, 391 65 Bechyně, IČ: 26071151.
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Usnesení č. 18/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu pokladní a pořízení nového účetního systému.
Zároveň pověřuje starostu obce po domluvě s novou paní pokladní ke koupi a instalaci
nového systému.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/2014 bylo schváleno.
12) Organizační záležitosti
Schválení rozpočtového opatření č. 9/2014 a podrobného účetního rozpisu rozpočtového
opatření č. 9/14, které je v příloze, a která je nedílnou součástí tohoto zápisu. Předsedající
konstatoval, že všichni přítomní měli k dispozici rozpočtové opatření č. 9/2014.
Usnesení č. 19/2014
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předchozí schválení rozpočtového opatření č.
9/2014 a podrobného účetního rozpisu rozpočtového opatření.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/2014 bylo schváleno.
13) Diskuze
Na obecní úřad byla předložena žádost pana Jana Kavky Jakuba Nováka s požadavkem na
zpevnění ostatních ploch k parcelám č. 3001/19 a 3001/20. Způsob zpevnění, využití
materiálu a datum provedení určí ZO na základě provádění dalších rozvojových aktivit v
obci. Žádost přiložena k zápisu.
Usnesení č. 20/2014
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předchozí schválení rozpočtového opatření
č. 9/2014 a podrobného účetního rozpisu rozpočtového opatření.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/2014 bylo schváleno.
14) Určení termínu dalšího zasedání zastupitelstva obce
Předsedající navrhl další termín veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdec
na 18. 1. 2015 v 17 hodin na obecním úřadě.
Usnesení č. 21/2014
Zastupitelstvo obce Hvozdec stanovuje další termín veřejného zasedání zastupitelstva
obce Hvozdec na 18. 1. 2015 v 17 hodin na obecním úřadě.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/2014 bylo schváleno.
15) Vrácení služebního vozidla
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Pan Jindřich Vaňata předal velký a malý TP a klíče od služebního obecního vozidla
Renault Clio. Starosta obce TP a klíče od vozidla a automobil převzal. Na dalším jednání
zastupitelstva bude přednesen návrh o dalším využívání služebního vozidla.
Usnesení č. 22/2014
Zastupitelstvo obce Hvozdec pověřuje starostu na příštím jednání zastupitelstva o
přednesení návrhů k využívání vozidla.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 22/2014 bylo schváleno
16) Převedení služební paušálu
Předsedající navrhl převedení paušálu služebního mobilního telefonu od pana Jindřicha
Vaňaty na pana Františka Svátka. Číslo původního služebního telefonu bude ponecháno
panu Jindřichu Vaňatovi.
Usnesení č. 23/2014
Zastupitelstvo obce souhlasí s převedením služebního paušálního tarifu na starostu
obce v plném rozsahu a pověřuje starostu obce se zajištěným nezbytných
administrativních úkonů.
Výsledek Hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 23/2014 bylo schváleno
Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17:15 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 19.12.2014

Zapisovatel:

Michal Šimeček

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

Ověřovatelé:

Miroslav Sládek

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

Marcela Vaňatová

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

František Svátek

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

Starosta:

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce 24. prosince 2014
Sejmuto dne: 10. ledna 2015
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