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

Zápis a usnesení zasedání ZO ze dne 23.04.2014
Přítomni: p. Baňařová, Škodová, Kuželková
Valíková, p. Cibulka, Škoda
Omluveni: p. Polášek
Hosté:

Mgr. Pavel Goby, Rytmus Benešov o.p.s.

Program:
1) určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele zápisu
2) schválení , doplnění programu
3) kontrola předešlého zápisu
4) pálení čarodějnic
5) rekonstrukce koupelny - bytu č. 4
6) info Čistá řeka Sázava
7) vrt – voda Pískovna
8) různé
1) Zastupitelé obce určili jako ověřovatele zápisu p. Kuželkovou a p. Cibulku,
jako zapisovatele p. Valíkovou.
Hlasování: všichni pro
Usnesení : ZO schválilo ověřovatele a zapisovatele zápisu
2) Zastupitelé projednali a doplnili navržený program o body:
8) inventarizační zpráva za rok 2013
9) účetní závěrka za rok 2013
10) žádosti o finanční dary
11) různé
po té schválili navržený program.
Hlasování: všichni pro
Usnesení : ZO schválilo program zasedání

3) K zápisu z posledního zasedání ZO nebyly připomínky.
Usnesení: ZO bere na vědomí zápis z předešlého zasedání
4) P. Škoda informoval, že hranici postaví jako každoročně pan Polášek,
s pomocí dobrovolníků, hasiči uspořádají pro děti pár drobných soutěží.
Starostka informovala, že hudební skupina Miss Elie zahraje za honorář 5.000,Kč, dále bude potřeba dokoupit drobnosti k občerstvení pro děti a k soutěžím,
cca 2.000,- Kč. Chemickou toaletu zapůjčí hasiči. O občerstvení se jako obvykle
postarají manželé Ptáčkovi.
Buřtíky, chleba a limo pro děti dostane obec darem od svozové firmy Marius
Pedersen, a.s.
Starostka navrhuje uvolnit z rozpočtu částku 7.000,- Kč na tuto akci.
Hlasování: všichni pro
Usnesení : ZO schválilo 7.000,- Kč na akci Pálení čarodějnic
5) Starostka připomíná termíny výběrového řízení na obecní byt a konstatuje, že
v bytě bude potřeba zrekonstruovat koupelnu. Pronájem by tudíž připadal
v úvahu pravděpodobně k 1.7.2014. Zastupitelé si byt po uvolnění současnou
nájemnicí půjdou prohlédnout.
Usnesení: ZO rozhodne po prohlídce bytu o jeho rekonstrukci
6) P. Škoda informuje, že se hvězdoničtí hasiči zúčastnili akce Čistá řeka
Sázava, a to po našem levém břehu.
Usnesení: ZO bere na vědomí zprávu p. Škody
7) Starostka seznámila zastupitele s nabídkou fi Adamec, vrtané studny na vrt na
Pískovně. Částka včetně elektroinstalace, vrtu o průměru 125mm a levnějšího
čerpadla ( Malyš) je ve výši 37.000,- Kč. P. Kuželková navrhuje vrt o průměru
150mm, kvůli dostatečné vydatnosti, dodá kontakt na firmu. Zastupitelstvo bod
odkládá a rozhodne na příštím zasedání.
Usnesení: ZO rozhodne o provedení vrtu na dalším zasedání
8) Starostka seznámila zastupitele s inventarizační zprávou za rok 2013,
zpracovanou účetní paní Nálevkovou. ZO zprávu projednalo a schválilo.

Hlasování: všichni pro
Usnesení : ZO schválilo inventarizační zprávu za rok 2013
9) Starostka seznámila zastupitele s účetní závěrkou za rok 2013, zpracovanou
účetní paní Nálevkovou. Zastupitelé zprávu projednali a schválili.
Hlasování : všichni pro
Usnesení : ZO schválilo účetní závěrku za rok 2013.
10) ZO projednalo žádost o finanční příspěvek osadě Merida na 51. ročník
nohejbalového turnaje a rozhodlo uvolnit částku 2.000,- Kč.
Starostka navrhuje stejnou částkou podpořit také místní rybářské závody
pořádané panem Valíkem ml. dne 7.06.2014.
Hlasování : 5 pro, zdržela se p. Škodová
Usnesení : ZO souhlasí s finančním darem 2.000,- Kč osadě Merida
ZO souhlasí s fin. darem 2.000,- Kč na rybářské závody
11) Jako host se představil Mgr. Pavel Goby, ředitel společnosti Rytmus
Benešov , o.p.s. Poděkoval za finanční podporu ze strany naší obce.
Velmi zajímavě hovořil o činnosti své společnosti a závěrem zodpověděl i
mnoho otázek zastupitelů, které se týkaly činnosti společnosti.
Starostka seznámila ZO se:
- se stavem pokladny a účtů obce
- slavnostním otevřením rozhledny Špulka
- pozastavenou demolicí bývalého hotelu, ve které by se mělo pokračovat
- opravě chodníku před č.p. 9, kterou provede i uhradí po ukončení stavebních
prací majitel nemovitosti
- termínem kontroly hospodaření obce ze strany KÚ
- termínem voleb do Evropského parlamentu a se splněním všech povinností ze
strany obce , vyzvala zastupitele k účasti ve volbách
Dále p. Cibulka navrhuje rekonstrukci i ostatních propadlých chodníků.
Bude osloven p. Šafránek se žádostí o cenovou nabídku prací.
P. Škodová zdůrazňuje, že stále není bezpečný přístup k vývěsce u p . Kopřivy a
také si stěžuje na psy v č.p.69, kteří ohrožují kolemjdoucí.

Vývěska bude řešena schody z pražců případně z dlažby v rámci oprav
chodníků.
Starostka seznámí majitele č.p. 69 se stížnostmi a vyzve jej k zabezpečení plotu
proti případnému vyvrácení.

Alexandra Baňařová
starostka obce

Zapsala ve Hvězdonicích 30.4.2013 :

Marie Valíková

Ověřili: Andrea Kuželková
Jan Škoda

Vyvěšeno: 5.05.2014

Sejmuto: 21.05.2014

Vyvěšeno na el. desce obce: 30.04.2014 – 21.05.2014

