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

Zápis a usnesení zasedání ZO ze dne 4.9.2013
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) opravy místních komunikací
5) termíny svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu
6) žádosti o finanční dary
7) povodně informace
8) rozpočtové opatření č.4, 5
9) železniční přejezdy - rekonstrukce
10) finanční dar obce Ondřejov
11) předčasné volby
12) kotlíková dotace
13) plánovací smlouva s pí Pučelíkovou a p Pučelíkem
14) veřejná zeleň
15) různé

1) zastupitelé obce určili jako ověřovatele zápisu pí Kuželkovou a p Cibulku
jako zapisovatele p Poláška.
Hlasování: všichni pro
2) zastupitelé projednali a doplnili navržený program o body:

10) finanční dar obce Ondřejov
11) předčasné volby
12) kotlíková dotace

13) plánovací smlouva s p Pučelíkem a pí Pučelíkovou
14) veřejná zeleň
po té schválili navržený program
Hlasování: všichni pro
3) zastupitelé překontrolovali zápis z předešlého zastupitelstva.
Bez připomínek.
4) Pí starostka sdělila zastupitelům, že se nedohodla s fa Colas z důvodu
nedodržení podmínek stanovených smlouvou.
Proto si pozvala zástupce fa Commatel – Uher, s.r.o , která nabídla cenu 517 368,17,-Kč za opravy na místních komunikacích, které měla provádět fa
Colas. Dále provede menší opravy na komunikacích poničených povodněmi
v hodnotě - 125 196,04,-Kč
Zastupitelé projednali a schválili , že opravy na místních komunikacích provede
fa Commatel – Uher ,s.r.o , dále projednali a schválili revokaci usnesení bodu
č.4 z 24.4.2013.
Hlasování: všichni pro
Usnesení : ZO schvaluje
a) fa Commatel – Uher ,s.r.o provede opravy na místních komunikacích
dle nabídek č 213/229, 230
b) revokaci usnesení bodu č.4 z 24.4.2013.
5) pí starostka seznámila ZO s novinkami v třídění odpadů např.vedle obecního
úřadu je nově umístěn kontejner na textil, pohovořila o svozu bioodpadu.
Dále upozornila na zhoršenou morálku občanů při třídění odpadu .
V kontejnerech se v poslední době vyskytují i televize nebo fritovací hrnce.
Sdělila zastupitelům termíny svozu nadměrného a nebezpečného odpadu
Kontejnery na nadměrný odpad budou přistaveny od 27.9 do 30.9.13 na
stanovištích u Marků a nádraží. Kontejner na nebezpečný odpad bude přistaven
28.9.13 od 10.00—11.00 u Marků a od 11.00—12.00 u nádraží.
Sběr železného šrotu zajistí hasiči přímo od domů.
Usnesení : ZO vzalo na vědomí informace pí starostky o třídění odpadů a
termínu svozu nadměrného a nebezpečného odpadu.
6) V tomto bodě se projednávali žádosti
a) občanského sdružení Les psích duší o finanční příspěvek
b) Anlet, Asociace nositelů legionářských tradic, o podporu neziskového
vzdělávacího projektu- časopisu Historický kaleidoskop- formou
objednávky předplatného.
Zastupitelstvo obce projednalo a zamítlo z finančních důvodů obě žádosti.

Hlasování: všichni proti
Usnesení : ZO zamítlo žádosti
a) občanského sdružení Les psích duší o finanční příspěvek
b) Anlet, Asociace nositelů legionářských tradic,
objednávky předplatného časopisu Historický kaleidoskop.
7) pí starostka sdělila ZO , že obec získala 33 000,-Kč na prvotní náklady
spojené s červnovými povodněmi. Tato částka hradila PHM a koupi plovoucího
čerpadla pro SDH Hvězdonice.
Dále poděkovala hasičům a všem zúčastněným, kteří se podíleli na likvidaci
škod po povodních.
Usnesení : ZO vzalo na vědomí informaci pí starostky o červnových
povodních
8) zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č.4 a č.5.
Hlasování : všichni pro
Usnesení : zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č.4 a č.5
9) pí starostka seznámila ZO o plánovaném osazení světelné a zvukové
signalizace na přejezdech u Marků a u hostince U Kuželků.
Usnesení : ZO vzalo na vědomí informaci pí starostky o rekonstrukci
přejezdů
10) zastupitelé projednali a schválili finanční dar od obce Ondřejov ve výši
160 000,- Kč, který se použije na likvidaci škod škod po červnových povodních
( komunikace, ČOV)
Hlasování : všichni pro
Usnesení : zastupitelé schvalují finanční dar od obce Ondřejov.
11) zastupitelé obce byli seznámeni s termínem konání předčasných voleb do
poslanecké sněmovny. Volby proběhnou ve dnech 25-26. 10.2013.
usnesení : ZO vzalo na vědomí termín předčasných voleb.

12) v tomto bodě pí starostka seznámila ZO o možnosti získání tzv. kotlíkové
dotace na výměnu starých kotlů za nové ve výši až 40 000,-Kč
Usnesení : ZO vzalo na vědomí kotlíkovou dotaci
13) zastupitelé obce byli seznámeni s plánovací smlouvou mezi obcí a pí
Pučelíkovou a p Pučelíkem.Tato smlouva hájí zájmy obce.
Usnesení : zastupitelé vzali na vědomí plánovací smlouvou mezi obcí a pí
Pučelíkovou a p Pučelíkem.
14) pí starostka seznámila ZO o nutnosti výměny 4 platanů u nádraží a o
nutnosti porazit dva stromy před obecním úřadem. Tyto stromy jsou příliš blízko
u sebe a hrozí prorůstání korun těchto stromů.
Usnesení : zastupitelé vzali na vědomí informace pí starostky o veřejné
zeleni.
15) v tomto bodě se probírali různé náležitosti kolem obce, určil se termín
výroční veřejné schůze.Veřejná schůze proběhne 8.11.2013 od 18.00 v hostinci
U Kuželků.
P Škoda požádal za SDH Hvězdonice o zapůjčení stolů a lavic na Hvězdonické
putování.

Alexandra Baňařová
starostka obce

Zapsal ve Hvězdonicích 10.9.2013 : Vlastimil Polášek
Ověřili: Andrea Kuželková
Jan Škoda

Vyvěšeno: 18.09.2013
Vyvěšeno ne el. desce: 18.09.2013 – 18.010.2013

Sejmuto: 18.10.2013

