Obec Hvozdec se sídlem
OBECNÍ ÚŘAD VE HVOZDCI, Hvozdec 45, 373 72 pošta Lišov
IČ: 00581399
___________________________________________________________________________
Č. j. HVOZ-142/2021

ZÁPIS č. 22/2021
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce
konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 1. června 2021
Přítomni: František Svátek, Václav Hořejší, Miroslav Sládek, Martin Vaněček, Michal Šimeček,
Andrea Kabuďová, Jan Kavka
Nepřítomni:
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 7
Proti 0
Nepřítomni 0
Usnesení bylo schváleno.
Starosta seznámil s programem jednání:

Zdrželi se 0

1) Schválení zápisu č. 21 ze zasedání zastupitelstva obce z 29. dubna 2021
2) Zahájení - schválení programu jednání a kontrolou úkolů z minula
3) Změna členů hodnotící komise k výběrovému řízení Oprava místní komunikace MK 01,
Hvozdec
4) Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci Hvozdec
5) Rozpočtové opatření č. 4/2021
6) Schválení projektové dokumentace na rekonstrukci budovy obecního úřadu Hvozdec k podání
na dotace
7) Výběr zhotovitele na akci Stavební úpravy a opravy objektu vodárny se zvoničkou
8) Organizační záležitosti: dotace
9) Určení termínu dalšího zasedání zastupitelstva obce
10) Diskuze
11) Závěr
1) Schválení zápisu č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce z 29. dubna 2021
Výsledek Hlasování:
Nepřítomni 0
Usnesení bylo schváleno

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

2) Zahájení - schválení programu jednání a kontrolou úkolů z minula
Výsledek Hlasování:
Nepřítomni 0
Usnesení bylo schváleno.
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3) Změna členů hodnotící komise k výběrovému řízení Oprava místní komunikace MK 01,
Hvozdec
Předsedající navrhl změnu hodnotící komise k výběrovému řízení Oprava místní komunikace
MK 01, Hvozdec. Předsedající navrhl hodnotící komisi předseda František Svátek, členi
xxxxxxxxxxxx a Mgr. Michal Šimeček. Výběrové řízení na akci Oprava komunikace MK 01,
Hvozdec bude realizována firmou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dále předsedající konstatoval, že byla získána dotace na zmiňovanou akci od Jihočeského kraje
50% z celkových nákladů (dotace 579 995,50 Kč), ale s tím, že realizace projektu bude
dokončena nejpozději do 31.10.2021. Dále předsedající oznámil, že se čeká na vyhodnocení
podané žádosti o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj, kde je možnost získat 80% z celkových
nákladů (cca 940 tis.) vyhodnocení žádostí je stanoveno na 4.6.2021 realizace akce může být
dokončena do roku 2022.
Čerpat je možné pouze jednu dotaci, nelze dotace sloučit. Předsedající tedy navrhl počkat na
vyhodnocení žádostí do 4.6.2021 a poté čerpat vyšší finanční částku (dotaci) na plánovanou akci
a tím se musí odmítnout jednu z dotací.
Usnesení č. 20/2021
Zastupitelstvo obce
I. schvaluje hodnotící komisi předseda František Svátek a členové Ing. xxxxxxxx a Mgr.
Michal Šimeček k výběrovému řízení Oprava místní komunikace MK 01, Hvozdec.
II. schvaluje firmu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pověřenou výběrovém řízení na
dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na akci Oprava místní
komunikace MK 01, Hvozdec a pověřuje starostu veškerými úkony spojené s výběrovým
řízením na akci Oprava místní komunikace MK 01, Hvozdec (např. podpisem příkazní
smlouvy a plné moci se společností pověřenou výběrovém řízením).
III. pověřuje starostu veškerými úkony, které jsou spojené získáním nebo odmítnutím
dotace od Jihočeského kraje a nebo od Ministerstva pro místní rozvoj. Kritérium o
odmítnutí dotace je získaní nižší finanční částky. Získáním vyšší finanční částky je
kritérium pro uzavření smlouvy či registrace dotace na akci Oprava místní komunikace
MK 01, Hvozdec.
Výsledek Hlasování: Pro 7
Nepřítomni 0
Usnesení č. 20/2021 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

4) Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci Hvozdec
Starosta seznámil zastupitele s návrhem obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2021, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hvozdec.
Usnesení č. 21/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2021, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hvozdec a pověřuje starostu obce
jejím podpisem a zveřejněním na úřední desce.
Výsledek Hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
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Usnesení č. 21/2021 bylo schváleno.
5) Rozpočtové opatření č. 4/2021
Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 4/2021, které je nedílnou součástí
tohoto zápisu.
Usnesení č. 22/2021
Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje a bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 4/2021.
Výsledek Hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 22/2021 bylo schváleno.
6) Schválení projektové dokumentace na rekonstrukci budovy obecního úřadu Hvozdec k
podání na dotace
Předsedající seznámil zastupitele s možností úpravy architektonické studie.
Usnesení č. 23/2021
Zastupitelstvo obce Hvozdec pověřuje Františka Svátka a Michala Šimečka oslovením
architekta pro úpravu studie na rekonstrukci budovy obecního úřadu Hvozdec.
Výsledek Hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
Usnesení č. 23/2021 bylo schváleno.
7) Výběr zhotovitele na akci Stavební úpravy a opravy objektu vodárny se zvoničkou
Na výše popsanou akci byly osloveny 3 firmy z toho byla obdržena 1 nabídka. Předsedající
seznámil zastupitele s protokolem o otvírání obálek a hodnocením výběrové komise ze dne 01.
06. 2021. Na základě jedné zaslané nabídky uchazeče –xxxxxxxxxxxx, cena 450.797,76 Kč s
DPH. Zastupitelstvo projednalo doporučení komise a:
Usnesení č. 21/2021
Zastupitelstvo obce Hvozdec
I.
schvaluje výsledek hodnocené předložené nabídky na zakázku malého rozsahu na
akci Stavební úpravy a opravy objektu vodárny se zvoničkou a protokol o otevírání
obálek a posouzení a hodnocení nabídky.
II.
Schvaluje
jedinou
obdrženou
nabídku
uchazeče/dodavatele
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a splnila všechny podmínky vyhlášeného
zadávacího řízení.
III.
pověřuje starostu obce Hvozdec stvrdit svým podpisem smlouvu o dílo s dodavatel
podle bodu II. tohoto usnesení.
IV.
ukládá starostovi obce Hvozdec stvrdit svým podpisem smlouvu o poskytnutí
účelové dotace s Jihočeským krajem na poskytnutí dotace v rámci POV Jihočeského
kraje v roce 2021 na akci s názvem Stavební úpravy a opravy objektu vodárny se
zvoničkou. Získaná dotace na výše uvedenou akci od JčK z POV v roce 2021 je
294.000 Kč.
Výsledek Hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0

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

www.obechvozdec.cz

ID datové schránka: 6hwb7e5
Bankovní spojení: 32621231/0100

Obec Hvozdec se sídlem
OBECNÍ ÚŘAD VE HVOZDCI, Hvozdec 45, 373 72 pošta Lišov
IČ: 00581399
___________________________________________________________________________
Usnesení č. 24/2021 bylo schváleno.
8) Organizační záležitosti: dotace
- Čištění vrtu na konci června
- Úhrada poplatku za vodu do konce června
- Podaná dotace na MAS Hlubocko Lišovsko na Workoutové hřiště (80% dotace)
Usnesení č. 25/2021
Zastupitelstvo obce Hvozdec bere organizační záležitosti na vědomí.
Výsledek Hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 1
Usnesení č. 25/2021 bylo schváleno.
9) Určení termínu dalšího zasedání zastupitelstva obce
Předsedající navrhl další termín veřejného
na úterý 1. 7. 2021 od 20,00 na obecním úřadě.

zasedání

zastupitelstva

obce

Hvozdec

Zastupitelstvo obce Hvozdec stanovuje další termín veřejného zasedání zastupitelstva obce
Hvozdec na čtvrtek 1. 7. 2021 od 20,00 na obecním úřadě.
Výsledek Hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Nepřítomni 0
10) Diskuze
11) Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21:30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 1.6.2021
Zapisovatel:

Michal Šimeček

Ověřovatelé:

Miroslav Sládek

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

Václav Hořejší

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

František Svátek

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

Starosta:

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

Vyvěšeno na elektronické a úřední desce obce Hvozdec: 09. 06. 2021.
Sejmuto dne: 25. 06. 2021.

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

www.obechvozdec.cz

ID datové schránka: 6hwb7e5
Bankovní spojení: 32621231/0100

