OBEC HVĚZDONICE
---------------------------------------------------------------------------

Zápis a usnesení zasedání ZO ze dne 20.02.2013
Přítomni: pí Baňařová, Škodová, Kuželková
Valíková, p Cibulka, Polášek, Škoda
Omluveni: Hosté: Program:
1) určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele zápisu
2) schválení , doplnění programu
3) kontrola předešlého zápisu
4) vydání změny č. 2A územního plánu obce Hvězdonice
5) seznámení s protokolem o kontrole výkonu samostatné
působnosti obce, přijetí nápravných opatření
6) výroční zpráva za roky 2011 a 2012 ( zákon č. 106/1999 sb.)
7) žádost o opravu železničních přejezdů
8) žádost o finanční příspěvek Sdružení hasičů – okres Benešov
9) žádost o finanční příspěvek - Ochrana fauny ČR – Votice,
10) žádost o finanční příspěvek - ČSOP Vlašim
11) návrh změny příspěvku obce při narození dítěte
12) cenové nabídky na výměnu oken – budova obecního úřadu
13) informace starostky
14) různé
1) zastupitelé obce určili jako ověřovatele zápisu pí Kuželkovou, p.Cibulku
jako zapisovatele p.Poláška.
Hlasování: všichni pro
2) zastupitelé projednali a schválili navržený program
Hlasování: všichni pro

3) zastupitelé překontrolovali a schválili zápis z předešlého zastupitelstva.
Bez připomínek.
Hlasování: všichni pro
4) zastupitelé projednali a schválili změnu územního plánu obce č. 2A
Hlasování: všichni pro
Usnesení :
I.

ZO bere na vědomí Odůvodnění návrhu změny č. 2A - územního plánu
obce
( dále též „ÚPO“ ) Hvězdonice, které je součástí změny;

II.

ZO ověřilo na základě kapitol b), c) a e) textové části odůvodnění ÚPO
soulad s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona, že zpracovaná
dokumentace není v rozporu:
1.
2.

3.

s Politikou územního rozvoje ČR 2008 schválenou vládou ČR č.
929 dne 20. 7. 2009,
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, kterou jsou
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, vydané podle § 41
stavebního zákona dne 19. 12. 2011, číslo usnesení 4-20/2011/ZK,
rozpor nebyl řešen,

4. se stanovisky dotčených orgánů,
5.

se stanoviskem krajského úřadu;

III.

ZO rozhodlo o námitce oprávněného investora uplatněného k návrhu
změny č. 2A při jeho veřejném projednání, jak je uvedeno v kap. k)
Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění v textové části odůvodnění
opatření obecné povahy, námitce se vyhovuje;

IV.

vyhodnocení připomínek nebylo provedeno, protože nebyly uplatněny;

V.

ZO rozhodlo o vydání změny č. 2A územního plánu obce Hvězdonice
formou opatření obecné povahy (dále též „OOP“) zpracované Ing.arch.
Michaelou Štádlerovou, upravené k vydání 02/2013
(Zastupitelstvo obce Hvězdonice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c)

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), za použití § 43 odst. 4, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně

plánovací činnosti, a § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění vydává změnu č. 2A územního plánu obce Hvězdonice);
VI. ZO ukládá starostce obce:
1.

2.

zajistit po nabytí účinnosti změny č. 2A ÚPO povinnosti
vyplývající z ust. § 165 stavebního zákona a z § 14 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentace a způsobu evidence územně plánovací
činnosti,
zaslat registrační list Krajskému úřadu Středočeského kraje.

5) Starostka předložila zastupitelům Protokol o kontrole výkonu samostatné
působnosti obce Hvězdonice. Protokol byl podrobně projednán a ZO přijalo
opatření k nápravě zjištěných nedostatků, dle bodu 8 protokolu. Starostka
předložila dále zastupitelům Výroční zprávu za rok 2011 a 2012 vydané
v souladu s § 18 odst. 1, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dále sdělila, že obě zprávy jsou již
také zveřejněny na webových stránkách obce. ZO se dohodlo, že každý zápis
z jednání bude opatřen datem jeho pořízení a ověřovatelé zápisu se vždy
následující středu po konání jednání ZO dostaví k podpisu.
Hlasování: všichni pro
Usnesení:
I)

Zastupitelé obce schvalují přijatá opatření k nápravě zjištěných
nedostatků ( dle bodu 8 Protokolu)

II)

ZO berou na vědomí výroční zprávy za rok 2011,2012

III)

ZO pověřují starostku k nápravě ( doplnění) v zápisech z 27.01.2011,
8.06.2011(termín ihned)

IV)

ZO ukládají starostce zaslat všechny vyžádané písemnosti
Ministerstvu vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy (termín
po sejmutí z úřední desky, tj. do 20.03.2013)

6) projednáváno v bodě 5

7) starostka seznámila zastupitele obce s podáním žádosti na opravu
železničních přejezdů v obci. Jedná se o přejezdy u haly p.Přílepka, Hanibalů a
Polášků.
Usnesení : ZO vzalo na vědomí podání žádosti na opravu přejezdů v obci
8) ZO projednalo a schválilo finanční dar v hodnotě 1000,-Kč pro Okresní
sdružení hasičů Benešov
Hlasování : všichni pro
Usnesení : ZO schvaluje finanční dar v hodnotě 1000,-Kč pro Okresní
sdružení hasičů Benešov
9) ZO projednalo a zamítlo žádost o finanční příspěvek – Ochrana fauny ČR
Hrachov u Sedlčan Hlasování : všichni pro zamítnutí
Usnesení : ZO zamítlo žádost o finanční příspěvek – Ochrana fauny ČR
Hrachov u Sedlčan
10) ZO projednalo a schválilo finanční příspěvek pro zvířecí útulek ČSOP
Vlašim v hodnotě 1000,-Kč
Hlasování : všichni pro
Usnesení : ZO schválilo finanční příspěvek pro ČSOP Vlašim v hodnotě
1000,-Kč
11) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh starostkay obce na změnu
příspěvku obce při narození dítěte. Místo věcného daru bude obec přispívat
finančním darem v hodnotě 2000,-Kč.
hlasování – všichni pro
Usnesení : ZO schválilo finanční příspěvek obce při narození dítěte
v hodnotě 2000,-Kč
Tato změna se bude týkat i tří dětí narozených v roce 2012.
12) Pí starostka seznámila ZO s cenovými nabídkami na výměnu oken na
obecním úřadě. Pí Škodová upozornila, že by se měl spustit program Nová
zelená úsporám na zateplení budov, kde by mohla být i možnost žádat o dotaci
na výměnu oken. Pí starostka zjistí možnosti čerpání dotace z tohoto programu.
Po té byl tento bod odložen na příští zasedání obce.
Hlasování : všichni pro

Usnesení : ZO odkládá tento bod na příští zasedání obce
13) pí starostka seznámila ZO s událostmi souvisejícími s obcí např. :
- s nabídkou fa. Plackuj, které se dal souhlas s použitím znaku obce
- se stavem obecního účtu
- o zřízení dalšího účtu obce u ČNB ( povinnost ze zákona )
- o pokračování stavebního řízeni na výstavbu bytů místo hotelu
- o provedení kontroly neplatičů za odpady a psy
- o výstavbě rozhledny Špulka, kterou financuje svazek obcí Chopos
a dobrovolní dárci
Usnesení : ZO vzalo na vědomí informace pí starostky
14) P. Škoda jako velitel SDH Hvězdonice ukázal ZO nové zásahové obleky, na
které obec uvolnila finanční prostředky. Sdělil zastupitelům, že SDH
Hvězdonice vyslalo na proškolení 2 členy zásahové jednotky na strojníky a 3
členy na velitele. Všichni členové završili školení úspěšnou zkouškou. Dále
získali 4 členové osvědčení hasič 3 stupně.
Řešilo se nevhodné parkování u obecního úřadu.

Alexandra Baňařová
starostka obce

Zapsal ve Hvězdonicích 25.2.2013 : Vlastimil Polášek
Ověřili: Andrea Kuželková
František Cibulka

Vyvěšeno: 28.02.2013
Vyvěšeno na el. desce obce: 28.02.2013 – 31.03.2013

Sejmuto:

