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

Zápis a usnesení zasedání ZO ze dne 30.10.2013
Přítomni: p. Baňařová, Škodová, Kuželková, Valíková, p. Cibulka, Škoda
Omluveni: p. Polášek
Hosté: -

Program:
1) určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatelů zápisu
2) schválení programu, doplnění programu
3) schválení předešlého zápisu
4) opravy místních komunikací
5) program výroční schůze
6) žádosti o dotace – KÚ Středočeský
7) mikulášská besídka
8) výstavba chodníku
9) rozpočtové opatření
10) rozpočet a rozpočtový výhled DSO Malé Posázaví
11) různé

1) zastupitelé obce určili jako ověřovatele zápisu p. Kuželkovou a p. Škodu,
jako zapisovatelku p. Valíkovou
Hlasování: všichni pro
Usnesení: zastupitelé schvalují zapisovatelku a ověřovatele zápisu
2) zastupitelé projednali a doplnili navržený program o bod č. 10,
po té schválili navržený program
Hlasování: všichni pro
Usnesení: zastupitelé schvalují program zasedání
3) zastupitelé schválili zápis z předešlého zasedání zastupitelstva.
Hlasování: všichni pro
Usnesení: zastupitelé schvalují zápis z předešlého zasedání ZO

4) Pí starostka sdělila zastupitelům, že rekonstrukce místních komunikací je ukončená,
konečná faktura ve výši 674.516,32 Kč proplacena. Dílo bylo předáno a převzato bez výhrad
v dobré kvalitě.
5) zastupitelé projednali a připravili program na výroční schůzi obce dne 8.11. od 18,00 hod
v místní restauraci.
6) ZO projednalo a jednomyslně schválilo podání dvou žádostí o dotaci ze Středočeských
krajských fondů na akce:
„ Bezpečně po místních komunikacích“ – Fond rozvoje obcí a měst
„ Rekonstrukce nádrže na vodu hasičského zásahového vozidla“ – Fond podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS
Hlasování : všichni pro
Usnesení : zastupitelé schvalují podání žádosti o dotace na projekty:
„Bezpečně po místních komunikacích“ ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro
rok 2014 a
„ Rekonstrukce nádrže na vodu hasičského zásahového vozidla“ ze Středočeského
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
a zavazují se spolufinancovat uvedené projekty ve výši minimálně 5% z celkových
nákladů projektů.
7) starostka seznámila zastupitele s termínem mikulášské besídky, a to 6.12. od 17,00 hod
v restauraci U Kužeků. Paní Kuželková zajistí sál, mikulášské balíčky pro děti sponzorsky
zajistí svozová firma Marius Pedersen, a.s.
S pohádkovým pásmem vystoupí divadlo Dell Arte.
8) starostka předložila zastupitelům cenovou nabídku firmy CEVYS s.r.o. pana Šafránka na
rekonstrukci pěšiny – chodníku podél plotu p. Nováka směrem od komunikace III. třídy
k žel. přechodu. Zastupitelé schválili částku 65.000,- Kč vč. DPH. Práce bude realizována
v měsíci listopadu tohoto roku.
Hlasování : všichni pro
Usnesení : zastupitelé schvalují rekonstrukci chodníku
9) zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č.6
Hlasování : všichni pro
Usnesení : zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č.6
10) starostka předložila zastupitelům k projednání rozpočet DSO na rok 2014 a rozpočtový
výhled DSO na roky 2015 a 2016
Usnesení : zastupitelé vzali na vědomí rozpočet a rozpočtový výhled DSO Malé Posázaví.
11) v tomto bodě zastupitelstvo projednávalo:
- akci rozsvícení vánočního stromku, bude připraveno na pracovní schůzce 27.11. od 18,00
hod na OÚ
- přemístění kontejneru na posyp a doplnění posypového materiálu –p. Cibulka
- nabídka svozu bio odpadu, bude oznámena na veřejné schůzi a podrobně připravena na příští
jednání ZO

Alexandra Baňařová
starostka obce
Zapsala dne 6.11.2013: Marie Valíková
Ověřili: Andrea Kuželková
Jan Škoda

Vyvěšeno: 7.11.2013
Vyvěšeno na el. desce: 7.11. – 27.11.2013

Sejmuto: 27.11.2013

