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

Zápis a usnesení zasedání ZO ze dne 12.6.2013
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) projednání, schválení závěrečného účtu obce
5) projednání závěrečného účtu DSO Malé Posázaví
6) projednání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu – SDH
Hvězdonice
7) projednání auditu obce
8) projednání auditu DSO Malé Posázaví
9) projednání protokolu kontroly FÚ
10) rozpočtové opatření č.3
11) protokol o uzavření kontroly Odboru dozoru a kontroly
Ministerstva vnitra
12) žádost okresního soudu Benešov o přísedícího u soudu
13) žádost o poskytnutí Pískovny na nohejbalový turnaj
14) informace starostky
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:
10) rozpočtové opatření č.3
11) protokol o uzavření kontroly Odboru dozoru a kontroly Ministerstva
vnitra

12) žádost Okresního soudu Benešov o přísedícího u soudu
13) žádost o poskytnutí Pískovny na nohejbalový turnaj
po té schválili navržený program
Hlasování: všichni pro
3) zastupitelé překontrolovali zápis z předešlého zastupitelstva.
Bez připomínek.
4) zastupitelé projednali a schválili závěrečný účet obce za rok 2012 bez
výhrad.
Hlasování: všichni pro
Usnesení : ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2012 bez výhrad.
5) zastupitelé projednali a vzali na vědomí závěrečný účet DSO Malé Posázaví
za rok 2012.
Usnesení : ZO vzalo na vědomí závěrečný účet DSO Malé Posázaví za rok
2012.
6) ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro
SDH Hvězdonice. Tato dotace ve výši 10 000,- Kč , bude sloužit na chod SDH a
na akce jimi pořádané.
Hlasování: všichni pro
Usnesení : ZO schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce.
7) zastupitelé projednali a vzali na vědomí audit obce.
Přezkoumání hospodaření obce bylo bez výhrad.
Usnesení : ZO vzalo na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření obce za
rok 2012.
8) zastupitelé projednali a vzali na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření
DSO Malé Posázaví, která byla bez výhrad.
Usnesení : ZO bere na vědomí závěrečnou zprávu o přezkoumání
hospodaření DSO Malé Posázaví.
9) Starostka obce seznámila zastupitele s protokoly kontroly FÚ.
Tato kontrola se zaměřila na dotace pro projekty realizované v roce 2005 a
2006.
V kontrole nebyly shledány žádné nedostatky.

Usnesení : ZO vzalo na vědomí protokoly kontroly FÚ.
10) zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č.3
Hlasování : všichni pro
Usnesení : zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č.3

11) zastupitelé projednali a vzali na vědomí protokol o uzavření kontroly
Odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra.
Usnesení : ZO vzalo na vědomí protokol o uzavření kontroly Odboru
dozoru a kontroly Ministerstva vnitra.
12)zastupitelé projednali a vzali na vědomí žádost Okresního soudu Benešov o
přísedícího u soudu. Funkce přísedícího je funkcí čestnou. Kandidát na
přísedícího nebyl navržen.
Usnesení : ZO projednalo a vzalo na vědomí žádost okresního soudu
Benešov
13) zastupitelé projednali a schválili žádost p. Vojtěcha Mullera o poskytnutí
Pískovny na nohejbalový turnaj, kdy žadatel zajistí následný úklid a po 22hod i
noční klid.
Hlasování : všichni pro
Usnesení : zastupitelé schvalují žádost o poskytnutí Pískovny na
nohejbalový turnaj
14) pí starostka nejdříve poděkovala za pomoc při povodních, zastupitelům a
členům SDH Hvězdonice.
Dále seznámila ZO:
- s pokyny pro likvidaci škod po povodních
Tyto pokyny umístila také na internetové stránky obce.
- s možností rozboru vody ve studnách po povodních. Tento rozbor je zdarma.
Seznam zájemců zajistí zastupitelé.
- se stavem obecních komunikací po povodních
- o zakoupení plovoucího čerpadla v hodnotě 28 665,-Kč pro SDH Hvězdonice
na čerpání sklepů, studní atd.
- s nahlášením prvotních škod na KÚ Středočeský
- se škodami na ČOV po povodních

Usnesení : zastupitelé vzali na vědomí informace pí starostky
15) Pí Škodová vznesla pár dotazů na dění kolem obce např:
- nákup sáčků na psí exkrementy
- problematický přístup k vývěsce u Kopřivů
- soutěž o levnější elektriku
- zničené popelnice (bezplatná výměna kontaktovat p Hrušku)
Pí Kuželková vznesla dotaz ohledně nabídky fa Colas na opravu místní
komunikace od Kuželků k Cardům. Tlumočila nabídku p Volfa, který by
bezplatně poskytl obci funkci stavebního dozoru.

Alexandra Baňařová v.r.
starostka obce

Zapsal ve Hvězdonicích 18.6.2013 : Vlastimil Polášek

Ověřili: Jan Škoda
František Cibulka

Vyvěšeno: 19.06.2013
Vyvěšeno na el. desce obce: 19.06. – 19.07.2013

Sejmuto: 8.07.2013

