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

Zápis a usnesení zasedání ZO ze dne 5.02.2014
Přítomni: p.Baňařová, Kuželková,Valíková, Polášek , Škoda
Omluveni: p.Škodová, Cibulka
Hosté:
p. Skala
Program:
1) určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele zápisu
2) schválení , doplnění programu
3) kontrola předešlého zápisu
4) interní směrnice č.1/2014
5) nájemní smlouvy
6) kontrola dotace FÚ
7) výroční zpráva za rok 2013
8) nájemní smlouva obec – ŘSD
9) zařazení správního území obce do územní působnosti MAS Posázaví na
období 2014 - 2020
10) různé
1) Zastupitelé obce určili jako ověřovatele zápisu p. Kuželkovou a p.
Valíkovou, jako zapisovatele p. Poláška.
Hlasování: všichni pro
2) Zastupitelé projednali a doplnili navržený program o body:
10) žádost Občanského sdružení Lungata
11)žádost – Ochrana fauny ČR o.s. Votice
Bod různé pod č.12
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 Interní směrnici obce č.1/2014 o
postupech při zadávání veřejné zakázky.
Hlasování: všichni pro
Usnesení : ZO schvaluje interní směrnici č.1/ 2014 o postupech při zadávání
veřejné zakázky.
5) Starostka seznámila zastupitele obce s vypracovanými dodatky k nájemním
smlouvám za byt č.1 a 2, č.p.56,a s dodatkem k nájemní smlouvě na bývalou
budovu hasičské zbrojnice. Tyto dodatky byly navrženy a projednány na
minulém zasedání ZO.
Hlasování: všichni pro
Usnesení : ZO schvalují dodatky k nájemním smlouvám.
6) Starostka seznámila zastupitele s provedenou kontrolou FÚ dne 28.01.2014
na dotaci poskytnutou MMR v roce 2009 na akci „Pískovna pro děti.“
Kontrolou nebyly zjištěny žádná pochybení či nedostatky. Zápis bude
vyhotoven a podepsán dodatečně.
Usnesení : ZO berou na vědomí zprávu o kontrole FÚ.
7) Starostka seznámila zastupitele s obsahem zpracované Výroční zprávy za
rok 2013, vydané v souladu s § 18 odst.1, zákona č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: všichni pro
Usnesení : ZO schválili Výroční zprávu za rok 2013.
8) Starostka seznámila zastupitele s obsahem nájemní smlouvy mezi obcí a
ŘSD, která se týká pronájmu pozemků vzhledem k připravované rekonstrukci
D1. Zastupitelé se shodli, že smlouva je velmi nekonkrétní, a navrhují smlouvu
doplnit o body, které budou lépe hájit zájmy obce jako vlastníka . Starostka je
pověřena dalším jednáním.
Hlasování : všichni pro
Usnesení : ZO neschvalují znění smlouvy mezi obcí a ŘSD, dalším jednáním
pověřují starostku obce.
9) Zastupitelé souhlasí se zařazením správního území obce do územní
působnosti MAS Posázaví na roky 2014 – 2020.

Hlasování : všichni pro
Usnesení : Zastupitelstvo obce Hvězdonice schvaluje zařazení správního
území obce Hvězdonice do územní působnosti MAS Posázaví na období
2014 – 2020.
10) Zastupitelé projednali a zamítli žádost Občanského sdružení Lungata o
připojení obce ke kampani Vlajka pro Tibet.
Hlasování : všichni pro zamítnutí
Usnesení : ZO zamítli žádost Občanského sdružení Lungata.
11) ZO projednalo a zamítlo žádost sdružení Ochrana fauny ČR o.s. Votice o
finanční příspěvek na činnost. Obec pravidelně finančně podporuje ČSOP
Vlašim.
Hlasování : všichni pro zamítnutí
Usnesení : ZO zamítli žádost sdružení Ochrana fauny ČR o.s. Votice.
12) ZO projednali termíny svozu velkoobjemových odpadů, práce v obecním
lese včetně výsadby, výměnu obecních vývěsek.

Alexandra Baňařová
starostka obce

Zapsal ve Hvězdonicích 10.02.2014 : Vlastimil Polášek
Ověřili: Andrea Kuželková
Marie Valíková

Vyvěšeno:

13.02.2014

Vyvěšeno na el. desce obce: 13.02. – 3.03.2014

Sejmuto: 3.03.2014

