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OBEC HVEZDONICE

Zápis a usnesení zasedání ZO ze dne 25.6.2015
v

v

Přítomni: p. Volf, Safránek, Polášek, Skoda

Omluveni:

Hosté: pí. Škodová

Program:
1) volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) doplnění programu
3) zpráva o jednání ve věci vodovod - Želivka
4) seznámení se závěrečným účtem obce za rok 2014
5) seznámení s inventarizační zprávou
6) stanovení rozpočtového provizoria na rok 2015
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
8) diskuse

1)zastupitelé určili jako zapisovatele p. Poláška a ověřovatele p. Škodu a
Šafránka

2)zastupitelé doplnili program o body :
5)seznámenÍ s inventarizační zprávou
6)rozpočtové provizorium na rok 2015
7)různé
po té projednali a schválili navržený program
hlasování: všichni pro

3)p. starosta informoval přítomné o stavu jednání ohledně vybudování
vodovodní přípojky na Želivku pro obce Ostředek, Kozmice, Teplýšovice,
Vranov, Přestavlky.Hvězdonice a Chocerady . Z jednání vyplynulo, že obce
Kozmice , Přestavlky a Chocerady odstupují z tohoto projektu .Ostatní obce o
projektu dále jednají.
usnesenÍ-zastupitelé berou na vědomí info p. starosty o projektu vodovodní řádŽelivka

4) p. starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem obce a účetní uzávěrkou
za rok 2014
usnesenÍ-ZO bere na vědomí závěrečný účet obce a účetní uzávěrku za rok 2014
5) p. starosta seznámil přítomné s inventarizační zprávou obce za rok 2014
U nedoplatků za odpady, bude sjednána náprava.
usnesenÍ-ZO bere na vědomí inventarizační zprávu obce.

6) zastupitelé projednali a stanovili rozpočtové provizorium na rok 2015
hlasování: všichni pro
usnesení- zastupitelé stanovují rozpočtové provizorium na rok 2015

7) zastupitelé projednali zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2014
usnesení- zastupitelé berou na vědomí výsledek zprávy

8) v tomto bodě informoval p. starosta přítomné o
a)jednání s Českými drahami o údržbě jejich pozemků v obci.
ČD navrhly obci, aby vypracovala cenovou nabídku na údržbu těchto
pozemků
b) termínu nových voleb do zastupitelstva obce, které
proběhnou 26.9.2015
c)stavu odpadového hospodářství
usnesení-

za vzalo

na vědomí info p. starosty

Jan Volf
starosta obce

Zapsal ve Hvězdonicích 30.6.2015 : Vlastimil Polášek

ověřili: p. koda, Šafránek

,/

Vyvěšeno:

Vyvěšeno na el. desce obce:

Sejmuto:

