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

Zápis a usnesení zasedání ZO ze dne 21.05.2014
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) smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů,
včetně dodatku
5) výběrové řízení – byt č.4
6) dětské hřiště - revize
7) vrt – voda Pískovna
8) stanovení počtu členů zastupitelstva
9) žádost o finanční příspěvek – Asociace rodičů a přátel zdrav.
postižených dětí v ČR, os
10) rozpočtové opatření č. 1
11) záměr prodeje obecních pozemků
12) 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:
11) záměr prodeje obecních pozemků
po té schválili navržený program

Hlasování: všichni pro
3) zastupitelé překontrolovali zápis z předešlého zastupitelstva.
Bez připomínek.
4) zastupitelé projednali a schválili smlouvu o zajištění zpětného odběru a
využití odpadů z obalů, včetně dodatku s fa Ekokom. Pověřili podpisem této
smlouvy pí starostku.
Hlasování: všichni pro
Usnesení : ZO schvaluje smlouvu s fa Ekokom a pověřuje podpisem této
smlouvy pí starostku.
5) výběrová komise ve složení p Cibulka jako předseda a členové pí Kuželková,
p Polášek. Seznámili ZO s výsledky otevírání obálek s nabídkami .
Jako první byla otevřena nabídka p Vojtěcha Mullera. Nabídnutá částka
nájemného činila 3800,-Kč. Druhá nabídka byla od pí Blanky Duškové. Nabídla
částku 3900,-Kč. Vítězná nabídka nájemného činí 3900,-Kč, kterou nabídla
pí Dušková . Na základě zprávy výběrové komise zastupitelé obce projednali a
schválili vítěznou nabídku pí Duškové. Jiné nabídky obec neobdržela, žádný
uchazeč nebyl vyloučen.
Hlasování: všichni pro
Usnesení : zastupitelé obce schvalují vítěznou nabídku pí Duškové.
6) pí starostka seznámila ZO s výsledkem revize dětského hřiště. Byly zjištěny
drobné nedostatky např. upravit provozní řád, nebo zabetonovat pneumatiky na
konce kládové houpačky. Obecně bylo schváleno hřiště jako způsobilé.
Usnesení : zastupitelé obce vzali na vědomí revizi dětského hřiště.
7) pí starostka seznámila zastupitele obce s nabídkami na provedení vrtu na
Pískovně. Jedná se o firmu Adamec – vrtané studny z Čerčan, kde je nabídka při
vrtu 150mm a pažení 125mm 850,- Kč vč. DPH/ 1m. Dále pak firma Studnařství
Štecher z Ledče nad Sázavou, kde je cena při stejném průměru 968,- Kč vč.
DPH/ 1m. Tato firma také nabízí provedení vrtu s obsypem, cena je pak vyšší.
Zastupitelé projednali všechny možnosti a rozhodli se pro firmu Adamec s tím,
že se raději pořídí do vrtu kvalitní a dražší čerpadlo.
Hlasování: 6 pro

1 se zdržel

Usnesení : zastupitelé schvalují výstavbu vrtané studny na Pískovně firmou
Adamec – vrtané studny.
8) zastupitelé projednali a schválili počet zastupitelů pro příští volební období.
Schválený počet členů zastupitelstva je 7.
Hlasování : všichni pro
Usnesení : zastupitelé obce schvalují 7 členů zastupitelstva pro volební
období 2014 - 2018
9) ZO projednalo a zamítlo žádost o finanční příspěvek pro asociaci rodičů a
přátel zdravotně postižených v ČR, o.s.
Hlasování : všichni pro zamítnutí
Usnesení : ZO zamítlo žádost o finanční příspěvek pro asociaci rodičů a
přátel zdravotně postižených v ČR, o.s.
10) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.1, předložené starostkou
obce a zpracované účetní obce paní Nálevkovou.
Hlasování : všichni pro
Usnesení : ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1
11) pí starostka seznámila ZO se záměrem prodeje části pozemku č.1693/1 pod
pí Pumrovou a Klánovou. Na dělení tohoto pozemku je již zpracováván
geometrický plán. Dále tří pozemků č. 2179/1, 2179/13, 2179/14 v chatové
osadě Na Homoli. Po té zastupitelé projednali a schválili záměr prodeje těchto
pozemků a stanovili cenu 200,- Kč/m2 u pozemku 1693/1.U ostatních pozemků
bude cena 100,- Kč/m2, vázne zde břemeno obecní kanalizace.
Hlasování : všichni pro
Usnesení: zastupitelé obce schválili záměr prodeje pozemků č. 1693/1(
pouze části dle geometrického plánu) v ceně 200,- Kč/m2,dále pozemků
2179/1, 2179/13, 2179/14 , vše k.ú. Hvězdonice za cenu 100,- Kč/m2 , zde
vázne věcné břemeno obecní kanalizace.
12) pí starostka seznámila ZO
- se stavem obecních účtů
- s kontrolou hospodaření obce a Malého Posázaví za rok 2013, kterou provedl
Odbor kontroly KÚ a která byla bez závad.

Výsledek kontroly je vyvěšen na webových stránkách obce.
Starostka informovala o poskytnutí – schválení dotace podané na KÚ
Středočeský na nástřik hasičské cisterny.
Dotace na rekonstrukci místních komunikací byla zamítnuta.
Dále navrhla uspořádat zájezd společně s baráčníky do Ostré nad Labem do
firmy Botanicus nebo na zámek Sychrov. Zájezd by se uskutečnil na začátku
září. Rozvinula se diskuse o tomto návrhu. Na příštím ZO se tento návrh
projedná.

Alexandra Baňařová
starostka obce

Zapsal ve Hvězdonicích 27.05.2014 : Vlastimil Polášek
Ověřili: František Cibulka
Jan Škoda

Vyvěšeno: 29.05. 2014

Sejmuto: 18.06.2014

