
Obec Hvožďany 
Obecní úřad Hvožďany 
 
                                                          Zápis 
z jednání zastupitelstva obce Hvožďany, které se konalo 15. září 2016 od 17:00 hodin 
na úřadě ve  Hvožďanech 
 
Přítomni: Šustr Václav, Pech Jaromír, Bultasová Romana, Bultas Václav, Horváth 
                   Gejza. 
 
Omluven: Kolář Tomáš 
 
 Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce p, Václav Šustr. Přivítal přítomné, konstatoval, 
že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, tj. 5 ze 6, zastupitelstvo je schopné 
jednat a usnášet se. 
 
2.Volba ověřkovatelů zápisu Starosta obce navrhl za ověřovatele zápisu p. Bultase Václava a p.Horvátha Gejzu. 
Jiné  návrhy nebyly vzneseny. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje za ověřovatele zápisu p. Bultase Václava 
a p. Horvátha Gejzu 
Hlasování                pro  5             proti     0           zdrželo se hlasován     0 
 
Usnesení č. 78 bylo schváleno 
 
3.Schválení programu jednání Starosta obce  přednesl návrh programu jednání zastupitelstva 

1. zahájení 
2. volba ověřovatelů zápisu 
3. schválení programu jednání 
4. kontrola usnesení 
5. dotace na revitalizaci rybníčka 
6. inventarizace za rok 
7. rozpočtová opatření č.4 
8. různé 
9. závěr 

 
Další  návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny. 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje program jednání zastupitelstva 
Hlasování        pro      5             proti     0             zdrželo se hlasování      0 
Usnesení č. 79 bylo schváleno 
 
4.Kontrola usnesení Starosta obce  přednesl kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva.Konstatoval, 
že všechny  body usnesení byly splněny. 



Dotazy a námitky nebyly vzneseny. 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje kontrolu usnesení z minulého jednání   
zastupitelstva. 
Hlasování        pro     5         proti      0    zdrželo se hlasování   0 
Usnesení č. 80 bylo schváleno. 
 
5.Dotace na reavitalizaci rybníčka Starosta obce informoval zastupitele o možnosti získání dotace na revitalizaci rybníčka. 
Kontaktovala jej firma AXIOM, která se nabídla , že zpracuje projekt v rámci možností, 
které se obec může dovolit. 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje zpracování žádosti na dotaci na revitalizaci 
rybníčka společností AXIOM a ukládá starostovi podepsat smlouvu. 
Hlasování           pro       5          proti     0            zdrželo se hlasování    0 
Usnesení č. 81 bylo schváleno 
 
6.Inventarizace za rok 2016 Starosta obce předložil do jednání příkaz k provedení inventury za rok 2016, včetně 
plánu inventury, časového harmonogramu a inventrurní komise. 
Návrhy a připomínky nebyly vzneseny. 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Hv ožďa ny schvaluje provedení inventury za rok 2016 
Hlasování      pro     5           proti       0                  zdrželo se hlasování      0 
Usnesení č. 82 bylo schváleno 
 
7.Rozpočtová opatření č. 4 Starosta obce předložil návrh rozpočtových opatření č. 4. 
Musí se navýšit odměna za třídený odpad od Rumpoldu v kapitole příjmů a v kapitole 
výdajů pak na navýšení  sběru a odvozu odpadů, zpracovní dat 
Dotazy a připomínky nebyly vzneseny. 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje rozpčtová opatření č. 4 
Hlasování        pro      5          proti     0          zdrželo se hlasování     0 
Usnesení sč. 83 bylo schváleno 
 
8.Různé 

–  starosta obce informoval o průběhu příprav voleb do krajského zastupitelstva 
–  starosta obce informoval o průběhu likvidace kůrovce 

9.Závěr Jelikož nebyly připomínky a dotazy , starosta ukončil jednání zastupitelstva a poděkoval 
za účast. 
Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin. 
 
Ve Hvožďanech dne 20. září 2016 
 
Václav Šustr                        starosta obce                  ….................................................. 
 



Jaromír Pech                        místostarosta obce               …................................................. 
 
Václav Bultas                      ověřovatel zápisu                 …................................................. 
 
Gejza Horváth                     ověřovatel zápisu                  …................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obec Hvožďany 
Zastupitelstvo obcev Hvožďany 
 
 
Výpis usnesení z jednání zastupitelstvo obce Hvožďany, které se konalo  15. září 2016 
 
78.Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje za ověřovatele zápisu p. Bultase Václava 
      a p.Horvátha Gejzu 
 
79.Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje program jednání zastupitelstva 
 
80.Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje kontrolu usnesení z minulého jednání 
     zastupitelstva 
 
81.Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje zpracování žádosti na dotaci na revitalizaci 
      rybníčka společností AXIOM a ukládá starostovi podepsat smlouvu. 
 
82.Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje provedení inventury za rok 2016 
 
83.Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje rozpočtová opatření č. 4 
 
 
 
 
Ve Hvožďanech dne 20. září 2016 
 
Václav Šustr              starosta obce                                   …................................................. 
 
Jaromír |Pech           místostarosta obce                             …................................................ 
 
Václav Bultas          ověřovatel zápisu                               …................................................ 
 
Gejza Horváth         ověřovatel zápisu                               …............................................... 
 
 
 
Vyvěšeno           20.9.2016 
 
Na elektronické desce       20.9.2016 
 
 
sejmuto: 


