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

Zápis a usnesení zasedání ZO ze dne 11.12.2013
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) rozpočet na rok 2014
5) rozpočtový výhled na roky 2015, 2016
6) rozpočtové opatření č.7
7) výplata mezd za prosinec 2013
8) sazba poplatku za KO 2014
9) zpráva finančního výboru
10) ceny vodného a stočného na rok 2014
11) plán inventur pro rok 2014
12) žádost pí Holmanové na snížení nájmu v obecním bytě
13) zápis dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
14) zápis dílčího přezkoumání hospodaření DSO Malé Posázaví
za rok 2013
15) různé
1) Zastupitelé obce určili jako ověřovatele zápisu pí Kuželkovou a p Škodu
jako zapisovatele p Poláška.
Hlasování: všichni pro
2) Zastupitelé projednali a doplnili navržený program o body:

12) žádost pí Hollmannové na snížení nájmu v obecním bytě

13) zápis dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
14) zápis dílčího přezkoumání hospodaření DSO Malé Posázaví
za rok 2013
po té schválili navržený program.
Hlasování: všichni pro
Usnesení : ZO schvaluje program jednání
3) Zastupitelé překontrolovali zápis z předešlého zastupitelstva.
Bez připomínek.
4) Zastupitelé obce projednali a schválili přebytkový rozpočet na rok 2014.
Hlasování: všichni pro
Usnesení : ZO schvaluje přebytkový rozpočet na rok 2014
5) Zastupitelé obce projednali a schválili rozpočtový výhled na roky 2015,2016
Hlasování: všichni pro
Usnesení : ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2015,2016
6) Zastupitelé obce projednali a schválili rozpočtové opatření č.7
Toto opatření upraví stavy příjmů a výdajů dle skutečnosti k 31.12.2013.
Hlasování: všichni pro
Usnesení : zastupitelé obce schválili rozpočtové opatření č.7
7) Zastupitelé obce projednali a schválili výplaty mezd za prosinec 2013, které
budou vyplaceny z rozpočtu roku 2014.
Hlasování: všichni pro
Usnesení : zastupitelé obce schválili vyplacení mezd za prosinec 2013 z
rozpočtu roku 2014.
8) Zastupitelé projednali a schválili výši poplatků za komunální odpad na rok
2014.
Nově je možnost svozu bio odpadu 240l 32x ročně za 1000,- Kč
dále vývozy: 1x 7dní
-2500,- Kč
1x 14dní
-2000,- Kč
1x měsíčně -1300,- Kč
čtvrtletní 1x 7dní -800,- Kč

rekreační objekty -900,- Kč
jednorázové
-80,- Kč
Hlasování : všichni pro
Usnesení : zastupitelé schvalují výši poplatků za popelnice na rok 2014
9) Předsedkyně finančního výboru pí Kuželková seznámila zastupitele obce s
kontrolami finančního hospodaření obce, které byly provedeny 10.9. a 11.12.13.
Při kontrolách nebyla zjištěna žádná pochybení ani nedostatky.
Usnesení : ZO projednalo a vzalo na vědomí zprávu o kontrolách
finančního výboru
10) Zastupitelé projednali a schválili nové ceny vodného a stočného.
Vzhledem k stále se zvyšujícím nákladům na provoz zařízení na úpravu pitné
vody a odpadních vod, byla stanovena cena vodného 45Kč,- s DPH za m3 a
cena stočného 51.12 Kč,- s DPH za m3. Letošní doplatek z rozpočtu obce na
vodné činil 16.600,- Kč, na opravy ČOV I. a II. téměř 147.000,- Kč.
Hlasování : všichni pro
Usnesení : zastupitelé schvalují nové ceny vodného a stočného.
11) Zastupitelé projednali a schválili plán inventur pro rok 2014.
Hlasování : všichni pro
Usnesení : zastupitelé schvalují plán inventur pro rok 2014
12) ZO projednalo žádost pí Hollmannové na snížení nájemného v obecním
bytě.
Hlasování : všichni proti snížení nájmu
Usnesení : zamítlo žádost pí Holmanové na snížení nájemného v obecním
bytě .
13) Zastupitelé projednali a vzali na vědomí zápis dílčího přezkoumání
hospodaření obce za rok 2013. Závěr: nebyly zjištěny žádné pochybení ani
nedostatky.
14) Zastupitelé projednali a vzali na vědomí zápis dílčího přezkoumání
hospodaření DSO Malé Posázaví . Závěr: nebyly zjištěny žádné pochybení ani
nedostatky.

15) Pí Škodová se ptala na okolnosti kolem výstavby nového chodníku vedle p
Nováka.
Pí. starostka sdělila přítomným, že od ledna 2014 dojde k navýšení nájemného p
Rozhoňovi za bývalou hasičskou zbrojnici z 800,- Kč na 1000,- Kč měsíčně.
P. Polášek navrhl instalaci podružného měření el. energie pro hasičskou
zbrojnici. Nabídl se, že toto měření do konce roku 2013 nainstaluje.
P. starostka dále informovala zastupitele o podání dvou žádostí na KÚ
Středočeský – viz zápis z předchozího zastupitelstva.
Dále informovala o probíhajících opravách železničních přejezdů v katastru
obce.

Alexandra Baňařová
starostka obce

Zapsal ve Hvězdonicích 16.12.2013 : Vlastimil Polášek
Ověřili: Andrea Kuželková
Jan Škoda

Vyvěšeno:

19.12.2013

Vyvěšeno na el. desce obce: 19.12.2013 – 6.01.2014

Sejmuto: 6.01.2014

