OBEC HVĚZDONICE
Zápis a usnesení zasedání ZO ze dne 13. 02. 2019

Přítomni: Jan Škoda, Ing. Jiří Müller, Jana Krejčová, Vojtěch Müller,
Michal Vejvoda, Petr Novotný, Andrea Kuželková
Omluveni: Jan Volf
Hosté: paní Škodová

Program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Kontrola předešlého zápisu
4. Schválení a doplnění programu
5. Výběr dodavatele oprav ČOV I. a ČOV II.
6. Nákup nového vybavení
7. Žádost o finanční příspěvek – RUAH
8. Žádost spolku Lungta
9. Určení inventarizační komise
10. Žádost pana Drazdíka
11. Informace pana starosty
12. Žádost SDH Hvězdonice
13. Závěr

1. Zahájení:
• Starosta Jan Škoda zahájil zasedání zastupitelstva.

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu:
• Zastupitelé určili:
o zapisovatele: paní Kuželková
o ověřovatele: pana Novotného a Vejvodu

3. Kontrola předešlého zápisu:
• Nikdo nemá připomínek, zápis je schválen.

4. Schválení a doplnění programu
• Program byl schválen a doplněn o tyto body:
o Žádost SDH Hvězdonice

5. Výběr dodavatele oprav ČOV I. a ČOV II.
• Zastupitelé vybírali dodavatele oprav ČOV ze čtyř nabídek společností:
o VHS Benešov, s.r.o.
o REC. Ing. spol. s r.o.
o BMTO Group a.s.
o VODA CZ s.r.o.
• Na základě hlasování zastupitelé zvolili jako dodavatele společnost
REC. Ing. spol. s r.o.
• Hlasování:
▪ 6 zastupitelů pro REC. Ing. spol. s r.o.
▪ 1 zastupitel pro VHS Benešov, s.r.o.

6. Nákup nového vybavení
• Pan starosta seznámil zastupitele s havarijním stavem obecního
křovinořezu a cenou za opravu cca. 10 000 Kč. Zastupitelé zvážili
možnost nákupu nového v ceně 19 000 Kč.
• Dále zastupitelé projednávali možnost techniky pro zimní údržbu obce,
rozhodnutí odloženo na příští zastupitelstvo obce.
• Hlasování: Všichni pro
• Usnesení: Zastupitelé schválili nákup nového křovinořezu a pověřili tím
pana starostu.

7. Žádost o finanční příspěvek – RUAH
• Organizace RUAH o.p.s. poskytující domácí hospicovou, zdravotní
a sociální péči v regionu Benešov zažádala obec Hvězdonice o finanční
podporu své činnosti.
• Hlasování: Všichni pro
• Usnesení: zastupitelé schválili finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč
pro RUAH o.p.s.

8. Žádost spolku Lungta
• Při příležitosti 60. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu
spolek Lungta oslovil naši obec s žádostí o připojení se k akci Vlajka pro
Tibet 2019 a dne 10. 3. 2019 vyvěsit tibetskou vlajku budovu OÚ.
• Hlasování: Všichni ne
• Usnesení: Zastupitelstvo se rozhodlo k akci Vlajka pro Tibet 2019
nepřipojit.

9. Určení inventarizační komise
• Pan starosta navrhl členy inventarizační komise a to následovně:
o Předseda inventarizační komise: pan Vojtěch Müller
o Členové inventarizační komise: paní Andrea Kuželková
a Jana Krejčová

10. Žádost pana Drazdíka
• Pan Drazdík doručil písemnou žádost o dovolení pokácet břízu na svahu
před jeho pozemkem. Důvodem je nepořádek, nebezpečí rozlomení dvoj
kmene a alergie, které bříza způsobuje. K žádosti se připojili manželé
Ptáčkovi a pan Gerhart.

• Zastupitelé žádost projednali a dohodli se panu Drazdíkovi vyhovět
za podmínek jimi daných. V případě, že pan Drazdík vysadí pět nových
stromků a zaručí jejich následnou péči po určitou dobu, OÚ povolí
pokácení břízy.
• Pan Drazdík zároveň nabídl obci novou ochrannou síť na hřiště na
Pískovně.

11. Žádost SDH Hvězdonice
• Starosta SDH Hvězdonice pan Vejvoda požádal zastupitelstvo o finanční
příspěvek na dětský maškarní ples konaný 17. 2. 2019 v Restauraci
U Kuželků.
• Hlasování: Všichni pro
• Usnesení: zastupitelé schválili finanční dar ve výši 3 000 Kč pro SDH
Hvězdonice.

12. Informace pana starosty
• Pan starosta informoval zastupitele o nařízení vlády ze dne 4. 9. 2018 o
výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků. Odměna
pana starosty je dle tabulky „Příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.“,
a pana místostarosty navýšenou o 1 000 Kč.
• Dále pan starosta seznámil zastupitele s dopisem od společnosti
EKO-KOM, a.s. informujícím o množství odpadů z obalů, které naše obec
vytřídila v období 1. 10. – 31. 12. 2018 a předala k využití. V přehledu
je uvedena i výše odměny 16 003 Kč, kterou naše obec získala od
společnosti EKO-KOM, a.s.
• Děkovný dopis od dobročinného spolku „Otevřená srdce v nás“,
pomáhající mentálně, tělesně a sociálně znevýhodněným dětem, za
zakoupení balíčku v hodnotě 1 000 Kč.
• Akci „Retro MDŽ“ 10. 3. 2019 konanou v Restauraci U Kuželků
pořádanou obcí Baráčnickou.

13. Závěr
• Další zastupitelstvo je plánováno na 6. 3. 2019.

