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

Zápis a usnesení zasedání ZO ze dne 24.04.2013
Přítomni: pí Baňařová, Škodová, Kuželková
Valíková, p Cibulka, Polášek, Škoda
Omluveni: Hosté: p. Váňa st. , Vejvoda
Program:
1) určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele zápisu
2) schválení , doplnění programu
3) kontrola předešlého zápisu
4) oprava místních komunikací
5) info. Nová zelená úsporám
6) termíny separovaného odpadu, šrot
7) pálení čarodějnic
8) informace starostky
9) rozpočtové opatření č.1,2
10) roční uzávěrka 2012
11) inventarizační zpráva 2012
12) žádost o finanční příspěvek Klub železničních cestovatelů
13) změna územního plánu obce
14) žádost o finanční příspěvek na rybářské závody
15) různé
1) zastupitelé obce určili jako ověřovatele zápisu p. Cibulku a Škodu
jako zapisovatele p. Poláška.
Hlasování: všichni pro
2) zastupitelé projednali a doplnili navržený program o body:

9) rozpočtové opatření č.1,2
10) roční uzávěrka 2012
11) inventarizační zpráva 2012

12) žádost o finanční příspěvek Klub železničních cestovatelů
13) změna územního plánu obce
14) žádost o finanční příspěvek na rybářské závody
poté schválili navržený program
Hlasování: všichni pro
3) zastupitelé překontrolovali zápis z předešlého zastupitelstva.
Bez připomínek.
4) zastupitelé byli seznámeni s cenovými nabídkami firem Colas a.s., Bauset
a.s. a M. silnice a.s. na opravu místní komunikace od Kuželků k Červinkům.
Vzhledem k nejnižší nabídnuté ceně a ke kvalitě předchozí odvedené práce na
místních komunikacích, byla vybrána firma Colas a.s. Celková cena je 439.460,Kč bez DPH. Zastupitelé pověřili starostku podepsáním smlouvy o dílo.
Hlasování: všichni pro
Usnesení : schvalují cenovou nabídku firmy Colas a.s. na opravu místní
komunikace
5) pí starostka seznámila ZO s možnostmi čerpání dotací s fondu Nová zelená
úsporám. V zhledem k tomu , že čerpání této dotace se vyplatí pouze při
kompletním zateplení budovy včetně výměny oken, bylo konstatováno, že není
v rozpočtu obce dostatek finančních prostředků. Také je třeba doložit
zpracovaný tepelný audit, jehož cena se pohybuje v rozmezí 40 – 60.000,- Kč.
K tomuto bodu se ZO vrátí v podzimních měsících tohoto roku.
Usnesení : ZO odkládá tento bod na podzim tohoto roku
6) pí starostka seznámila zastupitele s termíny svozu nadměrného a
nebezpečného odpadu. Kontejnery na nadměrný odpad budou přistaveny ve
dnech 4-5.května na parkovišti u Marků a u nádraží.Kontejner na nebezpečný
odpad bude přistaven 4. května od 10.00-11.00 na parkovišti u Marků a od
11.00-12.00 na nádraží. Svoz železného šrotu zajistí hasiči přímo od domů.
Usnesení : ZO vzalo na vědomí termín svozu odpadů a železného šrotu.
7) v tomto bodě se projednávaly organizační záležitosti ohledně pálení
čarodějnic. ZO schválilo na tuto akci finanční částku 5000,- Kč. Z toho 4.000,Kč kapela, zbytek na ceny pro děti do soutěží.
Hlasování : všichni pro
Usnesení : ZO schvaluje finanční částku 5000,- Kč na akci pálení čarodějnic

8) pí starostka seznámila ZO
-se stavem obecního účtu a momentální hotovostí na pokladně
-o kotlíkové dotaci, kde bude možné žádat o finanční příspěvek až 40 000,-Kč
na nový ekologický kotel.Dotaci by měl v měsíci červnu vypsat Středočeský
kraj. Případné dotazy k odborné stránce vytápění, možnosti nákupu kotlů apod.
je ochoten občanům vysvětlit a pomoci vyřešit pan Přílepek.
Usnesení : ZO bere na vědomí informace pí starostky
9) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.1,2.
Hlasování : všichni pro
Usnesení : ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1,2.
10) zastupitelé projednali a schválili roční uzávěrku za rok 2012
Hlasování : všichni pro
Usnesení : zastupitelé schválili roční uzávěrku za rok 2012
11) zastupitelé projednali a vzali na vědomí inventarizační zprávu za rok 2012
Usnesení : ZO vzalo na vědomí inventarizační zprávu za rok 2012
12) zastupitelé projednali a zamítli žádost Klubu železničních cestovatelů o
finanční dar na posázavský motoráček
Hlasování : všichni pro zamítnutí žádosti
Usnesení : ZO zamítlo žádost o finanční dar Klubu železničních cestovatelů
13) pí starostka informovala o ukončení změny územního plánu obce, která se
týkala pozemků p. Přílepka, pí Kramářové a místních hasičů.
Závěrečná faktura činí 60 000,-Kč.
ZO projednalo a schválilo částku 20 000,- , kterou se bude podílet na platbě této
faktury.
Hlasování : všichni pro
Usnesení : zastupitelstvo schvaluje fin. částku 20 000,- Kč, kterou se bude
podílet na platbě.
14) ZO projednalo a schválilo finanční částku 1000,- Kč na rybářské závody,
které pořádá pan Jiří Valík ml.

Hlasování : všichni pro
Usnesení : zastupitelstvo schvaluje fin. částku 1000,- Kč na rybářské
závody
15) pí Kuželková jako předseda finančního výboru informovala zastupitele o
plánované kontrole finančního výboru v měsíci květnu.
P. Škoda informoval o údržbě a sázení v obecním lese.
P. Váňa starší žádal ZO o vydání zákazu parkování nákladních automobilů vedle
obecního úřadu.Pí starostka mu sdělila , že již s panem Rozhoněm tento problém
s parkováním projednala. P. Rozhoň používá bývalou hasičskou zbrojnici jako
dílnu, takže je jisté , že zde nákladní automobil v době opravy stojí. Jinak již
parkuje jinde.
Dále poukazoval na pejskaře a zbytky po nich.
Pí Škodová vznesla pár dotazů na dění kolem obce např:
- na práci kronikáře obce
- na výstavbu bytů místo bývalého hotelu
-opravu dětského hřiště
Tyto dotazy zodpověděla p. místostarostka a p. starostka

Alexandra Baňařová v.r.
starostka obce

Zapsal ve Hvězdonicích 25.4.2013 : Vlastimil Polášek

Ověřili: Jan Škoda
František Cibulka

Vyvěšeno: 2.05.2013

Sejmuto:

Vyvěšeno na el. desce obce: 2.05.2013 – 31.05.2013

