
Obec Hvožďany 
Obecní úřad Hvožďany 
 
                                                   Zápis 
z jednání zastupitelstva obce Hvožďany, které se konalo 15. prosince 2016 od 17:hodin 
na úřadě ve Hvožďanech 
 
Přítomni: Václav Šustr, Jaromír Pech, Václav Bultas, Romana Bultasová, Gejza Horváth 
Omluveni:  Tomáš Kolář 
 
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Václav Šustr. Přivítal přítomné, konstatoval,že je 
přítomna nadpoloviční většina  členů zastupitelstva, tj. 5 ze 6, zastupitelstvo je schopné jednat 
a usnášet se. Zastupitelstvo bylo řádná svláno. tj. 7 dní před jeho konáním 
 
2.Volba ověřovatelů zápisu 
Starosta obce navrhl za ověřovatele zápisu p. Jaromíra Pecha a p. Václava Bultase 
Jiné návrhy nebyly vzneseny 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje za ověřovatele zápisu p. Jaromíra Pecha a p. Václava 
Bultase. 
Hlasování         pro     5                 proti    0                  zdrželo se hlasování     0 
Usnesení č. 84 bylo schváleno 
 
3.Schválelní programu jednání 
Starosta obce přednesl návrh programu jednání  zastupitelstva 

1. zahájení 
2. volba ověřovatelů zápisu 
3. schválení programu jednání 
4. kontrola usnesení 
5. územní plán obce 
6. revitalizace rybníka 
7. informace- inventura 
8. rozpočtová opatření 
9. návrh rozpočtu na rok 2017 
10. rozpočtový výhled 
11. věcné břemeno ČEZ 
12. úprava návsi v obci (zahradníci, lavičky) 
13. úprava platů od 1.1.2017 
14. různé 
15. závěr 

Jiné návrhy na doplnění progamu nebyly podány. 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje program jednání zastupitelstva 
Hlasování     pro        5                proti      0           zdrželo se hlasování    0 
Usnesení č. 85 bylo schváleno 
 
4.Kontrola usnesení 
Starosta obce provedl kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Konstatoval, že všechny 
body usnesení byly splněny. 
Dotazy a přípomínky 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. 86 bylo schváleno 
 
5.Územní plán obce 
Starosta obce seznámil přítomné, že je nutné zpracovat územní plán obce pro její další rozvoj. 
Proto se musí tento plán nechat zpracovat. Zastupitelstvo obce rozhodlo pořídit územní plán obce 
a určilo p. Václava Šustra ke spollupráci s úřadem územního plánování ve věci pořízení ´územního 
plánu obce Hvožďany. 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Hvožďany rozhodlo pořídit územní plán obce a určilo p. Václava Šustra 
ke spolupráci s úřadem územního plánování ve věci pořízení územního plánu obce Hvožďany. 
Hlasování         pro     5                   proti     0         zdrželo se hlasování     0 
Usnesení č. 87 bylo schváleno 
 
6.Revitalizace rybníka 
Starosta obce podal informaci o postupu zabezpěčení revitalizace ryníka. Je rozpracovaná žádost 
o dotaci 
 Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Hvožďany bere na vědomí informaci o postupu zabezpečení revitalizace 
rybíka. 
Hlasování           pro       5                     proti     0              zdrželo se hlasování      0 
Usnesení č. 88 bylo schváleno 
 
7.Informace – inventura 
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s přípravou inventury majetku obce za rok 2016. 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Hvožďany bere na vědomí informaci o přípravě inventury majetku obce. 
Hlasování       pro        5             proti       0             zdrželo se hlasování   0 
Usnesení č. 89 bylo schváleno 
 
8.Rozpočtová opatření 
Starosta obce předložil zastupitelstvu rozpočtová opatření č. 5,6,7 a 8 
Připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje rozpočtová opatření č. 5,6,7, a 8 
Hlasování         pro     5           proti     0              zdrželo se hlasování     0 
Usnesení č. 90 bylo schválelno 
 
9.Návrh rozpočtu na rok 2017 
Starosta obce předložil návrh rozpočtu na rok 2017 v paragrafovém znění. 
Podrobný rozpočet je k dispozici na obecním úřadě. 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje závazné ukazatele -tj. Paragrafy dle účelového 
členění rozpočtové skladby. 
Zastupitelstvo stanovuje, že výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací 
překročen jimi stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů 
schváleného rozpočtu na rok 2017. V rámci  paragrafů se změna v jednotlivých položkách, 
včetně mzdových položek a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových  výdajů 
a naopak povoluje.Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění dle vyhlášky č.323/2002 Sb 
je v kompetenci účetní. 



Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 zákons , písm. a) a § 99, odst. 2 zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty 
obce k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu 
-navýšení  závazného ukazatel do výše 50.000,- Kč v období mezi jednotlivými zasedáními 
   zastupitelstva 
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta provádět samostatně jen v případech 

–  ve finančních vztazích k jiným rozpočtům 
–  přijetí a realizace účelově poskytnutých prostředků 
–  vypořádání transférů (dotace od kraje, vypořádání dotací) 
–  výdaje na odvrácení škod, havarie, živelné pohromy, stav nouze apod. 
–  Výdaje , u kterých by prodelní způsobilo škodu a výdaje, které jsou nezávislé na vůli 

obce – např. Vyúčtování energie 
–  technické změny, ke kterým došlo změnou předpisů (změny paragrafů a položek 

rozpočtové skladby. 
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provede- 
ném v kompetenci starosty na nejbližším zastupitelstvu konaném po schválení rozpočtového 
opatření starostou. 
Rozpočet byl schválen jako schodkový. 
Hlasování         pro      5             proti     0                        zdrželo se hlasování    0 
Usnesení č. 91 bylo schváleno 
 
10.Rozpočtový výhled 
Starosta obce předložil rozpočtový výhled na léta 2017 – 2019. 
Jsou zde vyjmenovány akce se kterými se počítá v dalších létech. 
Připomínky ani návrhy na doplnění nebyly vzneseny. 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje rozpočtový výhled na léta 2017- 2019 
Hlasování        pro    5                 proti    0                 zdrželo se hlasování   0 
Usnesení č. 92 bylo schváleno 
 
11.Věcné břemeno 
ČEZ Distribuce požádal o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku 
p.č. 532 v k.u. Hvožďany. 
Připomínky  nebyly vzneseny. 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku p.č.532. k.u. 
Hvožďany. 
Hlasování       pro        5              proti       0     zdrželo se hlasování    0 
Usnesení č. 93 bylo schváleno 
 
 
12.Úprava návsi v obci – (zahradníci,lavičky) 
Starosta obce informoval, že budou provedeny zahradnické úpravy na návsi – provede firma 
Kuneš z Klenčí a dále zde budou osazeny lavičky. 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o povedení zahradnických úprav na návsi. 
Hlasování      pro     5               proti     0                      zdrželo se hlasování     0 
Usnesení č. 94 bylo schváleno 
 
 
 
 



13.Úprava platů 
Starosta informoval o novele nařízení vlány č. 37/2003 Sb, o změnách v oblasti odměňování členů 
zatupitelstev s platností od 1.1.2017 
starosta obce           ŠustrVáclav        11.500,- Kč 
místostarosta           Pech Jaromír         5.745,- Kč 
členové zastupitstva  Bultasová Romana      510,- 
                                   Bultas Václava            510,- 
                                   Hováth Gejza              510,- 
                                   Kolář Tomáš                510,- 
Návrh usnesení 
Zastupitelstsvo obce Hvožďany schvaluje úpravu odměn členů zastupitelstva od 1.1.2017 
Hlasování       pro     5           proti       0              zdrželo se hlasování     0 
Usnesení č. 95 bylo schváleno 
 
14.Závěr 
Starosta poděkoval za účast, popřál přítomným zdraví a úspěchy v novém roce. 
Schůzi zakončil   v19,30 hodin 
 
 
Starosta obce             Šustr Václav         …........................................................... 
 
Místostarosta            Pech Jaromír         ….......................................................... 
 
Ověřovatele              Václav Bultas        …......................................................... 
 
                                  Pech Jaromír         ….......................................................... 
 
 
Hvožďany  20,12.2016 
 
Vyvěšeno       20,12.2016 
 
sejmuto 
 
na elektronické desce      20.12.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obec Hvožďany 
Zastupitelstvo obce Hvožďany 
 
Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce Hvožďany, které se konalo dne 15.prosince 2016 
 
84.Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje ověřovatele zápisu p. Jaromíra Pecha a p.Václava Bul- 
      tase. 
 
85.Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje program jednání zastupitelstva 
 
86.Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva 
 
87.Zastupitelstvo obce Hvožďany rozhodlo pořídit územní plán obce a určilo p. Václava Šustra ke 
     spolupráci s úřadem územního plánování ve věci pořízení úzeního plánu obce Hvožďany. 
 
88.Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o postupu zabezpečení revitalizace rybníka 
 
89.Zastupitelstvo obce Hvožďany bere na vědomí informaci o přípravě inventury majedkut obce. 
 
90.Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje rozpočtové úpravy 5.6.7 a 8 
 
91.Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje závazné úkazatele – tj. Paragrafy dle účelové členění 
      rozpočtové skladby. 
      Zastupitelstvo stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazce operací 
       překročen jimi stanovený objem běžných a kapitálových výdají dle jednotlivých paragrafů 
       schváleného rozpočtu na rok 2017. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách, 
       včetněmzdových položek a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a nao- 
       pak povoluje. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění dle vyhlášky č- 323/2002 Sb., 
       je v kompetenci účetní. 
      Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 zákona, písm.a) a § 99, odst. 2 zákona 
      č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty 
      obce k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu 
      -navýšení závazného ukauatele do výše 50.000 Kč v období mezi jednotlivými zasedáními 
        zastupitelstva 
      Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta provádět samostatně jen v případech 

–  ve finančních vztazích k jiným rozpočtům 
–  přijetí a realizace účelově poskytnutých prostřeků 
–  vypořádání transferů (dotace od kraje, vypořádání dotací) 
–  výdaje na odvrácení škod, havarie, živelné pohromy, stav nouze apod. 
–  Výdaje, u kterých  by prodlení způsobilo škodu a výdaje, které jsou nezávislé na 

                         na vůli obce – např. - vyúčtování energií 
                   -    technické změny, ke kterým došlo změnou předpisů (změny paragrafů s položek 
                         rozpočtové skladby. 
        Zastupitelstvo obce  si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provede- 
        ném v kompetenci starosty na nejbližším zastupitelstvu konaném po schválení rozpočtového 
        opatření starostou. 
        Rozpočet byl schválen jako schodkový 
 
92.Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje rozpočtový výhled na léta 2017-2019 
 
93.Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku 532 v k.u.Hvož- 
      ďany 



 
94.Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o provedení zahradnických úprav na návsi. 
 
95.Zastupitelstvo obce Hvožďany schvaluje úpravu odměn členů zastupitelstva s platností od 
     1.1.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvožďany    20.12.2016 
 
 
starosta obce                           Šustr Václav                                       …................................ 
 
místostarosta obce                  Pech Jaromír                                       …................................ 
 
ověřovatele zápisu                 Bultas  Václav                                     …................................... 
 
                                               Pech Jaromír                                        …....................................... 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno                 20.12.2016 
 
Sejmuto              
 
Na elektronické desce      20.12.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
   


