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

Zápis a usnesení zasedání ZO ze dne 18.06.2014
Přítomni: p. Baňařová, Škodová, Polášek
Valíková, p. Cibulka, Škoda
Omluveni: p. Kuželková
Hosté: Program:
1) určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele zápisu
2) schválení , doplnění programu
3) kontrola předešlého zápisu
4) smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, včetně
dodatku
5) rekonstrukce – byt č.4
6) závěrečný účet DSO Malé Posázaví
7) závěrečný účet obce za rok 2013
8) smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene( SŽDC)
9) rozpočtové opatření č.2
10) různé – vodovod – záměr připojení na přivaděč
- p. Rozhoň – odečet el.energie
- prodej pozemků – prodloužení lhůty
- zájezd, dětský den
1) Zastupitelé obce určili jako ověřovatele zápisu p. Cibulku a p. Škodovou,
jako zapisovatele p. Valíkovou.
Hlasování: všichni pro
Usnesení : ZO schválilo ověřovatele a zapisovatele zápisu.
2) Zastupitelé projednali a doplnili navržený program o body:
Bod č.4 dle programu se nahrazuje:
4) finanční příspěvek na dětský den
10) prodej obecních pozemků
11) zájezd

12) 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) Zastupitelé projednali a odsouhlasili příspěvek ve výši 5.000,- Kč na dětský
den pořádaný dne 21.6. SDH Hvězdonice. Příspěvek bude poskytnut formou
proplacení účtů na občerstvení pro děti, případně na ceny v soutěžích pro děti.
Hlasování: všichni pro
Usnesení : ZO schválilo příspěvek ve výši 5.000,- Kč na akci Dětský den
5) Starostka seznámila zastupitele s cenovou nabídkou rekonstrukce koupelny a
dalších drobných prací v obecním bytě č.4. Zastupitelstvo rozhodlo o zadání
práce firmě p. Josefa Srby, Poddubí. Cena navržených prací včetně vybavení je
115.585,- Kč. Dále budou v bytě provedeny lakýrnické práce a následné
vymalování.
Hlasování: 5 pro

Zdržela se: p. Škodová

Usnesení: ZO odsouhlasilo rekonstrukci bytu č.4 v uvedeném rozsahu.
Rekonstrukce koupelny provede firma Josef Srba, cena 115.585,- Kč.
6) Starostka předložila zastupitelstvu k projednání závěrečný účet DSO Malé
Posázaví za rok 2013. Účet byl vyvěšen na úřední desce 2. – 18.06.2014.
Usnesení: ZO projednalo a vzalo na vědomí závěrečný účet DSO Malé
Posázaví za rok 2013.
7) Starostka seznámila zastupitele se závěrečným účtem obce za rok 2013.
Hlasování: všichni pro
Usnesení: ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce Hvězdonice za rok
2013 bez výhrad.

8) Starostka seznámila zastupitele s návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene mezi obcí, jako vlastníkem pozemků 2131 a 2175/2,
oba k.ú. Hvězdonice a SŽDC, jako investorem. Smlouva se uzavírá na části
pozemku ( položení kabelového vedení) pro stavbu „Výstavba PZS Ledečko –
Čerčany v km 57,365; 57,589 a 57,785.
Hlasování: všichni pro
Usnesení : ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí mezi obcí a SŽDC.
9) Zastupitelé obce projednali a schválili rozpočtové opatření č.2.
Hlasování : všichni pro
Usnesení : ZO schválilo rozpočtové opatření č.2.
10 a)Starostka seznámila zastupitele se schůzkou s majiteli rekreačních chat
v osadě Na homoli. Všech 11 majitelů chat se domluvilo na odkoupení ideálního
podílu pozemku 2179/1, k.ú. Hvězdonice o výměře 1060 m2 za nabízenou
částku 100,- Kč/m2. Jiní zájemci o koupi se nepřihlásili.
Následně bude zaměřena trasa kanalizace, vypracovány kupní smlouvy a
zapsáno věcné břemeno. Někteří zájemci zřejmě požádají o splátková kalendář
k uhrazení svého podílu.
Záměr prodeje schválen ZO 21.05.2014, vyvěšen na úřední desce 26.05. –
18.06.2014.
Hlasování : všichni pro
Usnesení : ZO souhlasí s prodejem pozemku 2179/1, k.ú. Hvězdonice, za
cenu 100,-Kč/m2 všem 11 majitelům chat osady Na homoli.
10 b) Dále starostka seznámila zastupitele se zájmem p. Černé o odkup
pozemku ppč. 2179/13 a s možností odkupu pozemku ppč. 2179/14 panem
Kaplanem. Oba pozemky je však nutno nechat zaměřit, aby byla jednoznačně
zřejmá jejich hranice. Proto navrhuje odložit tento bod na další zasedání ZO,
kdy již bude zaměření hotovo. Jiní zájemci se nepřihlásili.
Hlasování: všichni pro
Usnesení: prodej pozemků ppč. 2179/13,14, oba k.ú. Hvězdonice se odkládá
na další zasedání ZO.

11) ZO rozhodlo o uspořádání zájezdu spolu s hvězdonickými baráčníky do
firmy Botanicus, Ostrá nad Labem a dále na zámek Loučeň. Termín byl
stanoven na 30.8. Obec bude hradit autobus a vstupné, občané přispějí částkou
200,- Kč na osobu, děti do 15-ti let a důchodci částkou 100,- Kč. Baráčníci
přispějí částkou 1.000,- Kč.
Usnesení : ZO schválilo termín a program zájezdu dne 30.8.2014.
12) starostka informovala zastupitele o stavu obecních účtů, dále o potvrzení
zájmu ze strany obce spolupodílet se na možnosti připojení obce na přivaděč
Želivka , zatím ve stadiu mapování zájmu okolních obcí
p. Polášek provedl odečet el.energie na obecní garáži ( p. Rozhoň)

Alexandra Baňařová
starostka obce

Zapsala ve Hvězdonicích 20.06.2014 :

Marie Valíková

Ověřili: Svatava Škodová
František Cibulka

Vyvěšeno: 26.06.2014 .2014

Sejmuto: 26.07. 2014

Vyvěšeno na el. desce obce: 26.06. – 26.07.2014

