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

Zápis a usnesení zasedání ZO ze dne 26.3.2013
Přítomni: pí Baňařová, Škodová, Kuželková
Valíková, p Cibulka, Polášek, Škoda
Omluveni: Hosté: p Vaňek, V. Műller
Program:
1) určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele zápisu
2) schválení, doplnění programu
3) kontrola předešlého zápisu
4) termíny svozu odpadů
5) záměr – pronájem bytu č. 4
6) akce Čistá řeka Sázava
7) úklid obce
8) nájemní smlouva obec – ŘSD
9) žádost o finanční příspěvek Rytmus Benešov o.p.s.
10)žádost o finanční příspěvek na zřízení babyboxu v Kutné Hoře
11) různé
1) zastupitelé obce určili jako ověřovatele zápisu p Škodu a Cibulku
jako zapisovatele p Poláška
Hlasování: všichni pro
2) zastupitelé projednali a doplnili navržený program o bod:
9) žádost o finanční příspěvek Rytmus Benešov OPS
10)žádost o finanční příspěvek na zřízení babyboxu v Kutné Hoře
po té schválili navržený program
Hlasování: všichni pro

3) zastupitelé překontrolovali zápis z předešlého zastupitelstva.
Bez připomínek.
4) pí starostka informovala ZO o termínech svozu nadměrného a nebezpečného
odpadu
Termíny jsou určeny na : 2-4. 5. 2014 a 3-5. 10. 2014
Usnesení : ZO vzalo na vědomí termíny svozu odpadů
5) zastupitelé obce byli seznámeni se záměrem pronájmu bytu č.4, jelikož
stávající nájemník dal výpověď ke dni 31.5.2014, po té projednali a schválili
tento záměr.
Dále zastupitelé projednali a schválili minimální výši nájemného pro výběrové
řízení na tento byt. Schválená částka je 2500,-Kč. Určily výběrovou komisi ve
složení : předseda - p Cibulka
členové - pí Kuželková a p Polášek
Výběrové řízení se bude řídit obecní směrnicí č.1/2009
Případní zájemci o tento byt se můžou informovat na obecním úřadě
Hlasování: pro záměr pronájmu bytu – všichni pro
pro minimální výši nájemného – 6 pro a jeden se zdržel
pro výběr komise – všichni pro
Usnesení : zastupitelé schvalují
a) záměr pronájmu bytu č. 4
b) výši minimálního nájemného
c) komisi pro výběrové řízení
6) pí. starostka informovala ZO o akci Čistá řeka Sázava, která se bude konat
13.4.2014
Na tuto akci přispěl spolek obcí Malé Posázaví částkou 30 000,-Kč.
Každoročně se této akce účastní i dobrovolní hasiči z Hvězdonic.
Usnesení : zastupitelé obce vzali na vědomí akci Čistá řeka Sázava
7) zastupitelé obce byli seznámeni s akcí úklid Hvězdonic, která se bude konat
3.5.2014. Sraz dobrovolníků je v 9.00 před obecním úřadem.
Usnesení : zastupitelé obce vzali na vědomí termín úklidu obce
8) pí starostka informovala ZO, že zatím nebyl předložen žádný nový návrh
smlouvy na pronájem obecních pozemků ze strany ŘSD.

9) ZO projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč pro Rytmus
Benešov o.p.s.
Hlasování : všichni pro
Usnesení : ZO schválilo finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč pro Rytmus
Benešov o.p.s.
10) ZO projednalo a zamítlo žádost o finanční příspěvek na zřízení babyboxu
v Kutné Hoře.
Hlasování : všichni pro zamítnutí
Usnesení : ZO zamítlo žádost o finanční příspěvek na zřízení babyboxu
v Kutné Hoře.
11) pí starostka seznámila ZO se:
- stavem obecních účtů
-těžbou dřeva v obecním lese
-demolicí starého hotelu
-prácemi na Levíně a následné opravě komunikace na Levín
-zprávou o kontrole dotací FÚ Benešov na dětské hřiště, která byla bez závad
p Škoda pohovořil o problému ohledně svážení větví na pískovnu. Občané tyto
větve nepálí a je jich tam neustále velká hromada.
Navrhoval vyvěsit u ohniště ceduli s řádem.
p Cibulka se zmínil o problému parkování obecního traktoru. Již několik let ho
parkuje u sebe doma.
p Vojtěch Műller přišel s návrhem na koupi stavební buňky vybavené záchody,
umývárnou a sprchami, která by se mohla umístit na Pískovnu.
Cena by byla 30 000,-Kč bez DPH a dopravy. Zastupitelé projednali a zamítli
tento návrh.
Hlasování : všichni proti nákupu stavební buňky.
Usnesení : ZO zamítlo návrh p Műllera
ZO vzalo na vědomí informaci pí starostky

Alexandra Baňařová
starostka obce

Zapsal ve Hvězdonicích 1.4.2013 : Vlastimil Polášek
Ověřili: František Cibulka
Jan Škoda

Vyvěšeno: 10.04.2014
Vyvěšeno na el. desce obce: 10.04.2014 – 28.04.2014

Sejmuto: 28.04.2014

