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

Zápis ze zasedání ZO ze dne 12.9.2012
Přítomni: pí Baňařová, Škodová, Kuželková
Valíková, p Cibulka, Polášek, Škoda
Omluveni: Hosté:

pí. Španingerová, Zemanová

Program:
1) určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele zápisu
2) schválení , doplnění zápisu
3) kontrola předešlého zápisu
4) veřejné osvětlení – ukončení akce
5) chodníky - projekt
6) rozpočtové určení daní - info
7) volby - info
8) územní plán obce
9) obecní les - hospodaření
10) oprava místní komunikace
11) oprava věže na pískovně
12) termín svozu odpadů
13) modernizace D1
14) rekonstrukce přejezdů
15) rozpočtové opatření č.3
16) pískovna režim
17) různé
1) Zastupitelé obce určili jako ověřovatele zápisu p. Škodu, Cibulku
jako zapisovatele p. Poláška.
Hlasování: všichni pro
2) Zastupitelé doplnili program o body:

14) rekonstrukce přejezdů
15) rozpočtové opatření č.3
16) Pískovna - režim
Po té projednali a schválili navržený program
Hlasování: všichni pro
3) Zastupitelé překontrolovali zápis z předešlého zastupitelstva.
Bez připomínek.
4) Pí starostka informovala zastupitele o ukončení rekonstrukce veřejného
osvětlení včetně rekonstrukce chodníku. Dne 25.7.2012 byla předána stavba
obci. Konečná cena je 1. 579 865,- Kč vč. DPH
5) Zastupitelé byli seznámeni s projektem na výstavbu chodníků v obci.
Tato akce má 2 etapy.
1 ) výstavba chodníku od Zajíčků k mostku přes potok u výjezdu z obce
2) výstavba chodníku od p. Kopřivy k přejezdu před restaurací
Kompletní projektová dokumentace řeší chodníky včetně odvodnění a opěrné
zdi. Celková cena dle projektu převyšuje částku 7.000 000,- Kč. Stavební
povolení je v jednání.
6) Pí starostka informovala zastupitele o novém rozpočtovém určení daní – tzv.
RUD, které vejde v platnost k 1.1.2013. Pro obec by tato změna měla přinést
více financí do rozpočtu, navýšení se počítá dle počtu osob hlášených v obci
k trvalému pobytu. O tuto změnu se především zasloužilo Sdružení místních
samospráv, ze kterého pro krajské volby vzešlo hnutí STAN (starostové a
nezávislí) .
7) Zastupitelé byli seznámeni s termínem voleb do krajského zastupitelstva a
senátu. Volby se budou konat 12. 10. – 13.10.2012.
8) Zastupitelé odsouhlasili pracovní poradu ohledně nového zadání zpracování
ÚP dokumentace obce, která se uskuteční 24.9.2012 v 18.00 hod. na obecním
úřadě.
9) Pí starostka informovala o provedené těžbě dřeva v obecním lese.
Za vytěžené dřevo obec obdržela 256 740,- Kč a za vytěžení zaplatila
61 884,- Kč, takže zisk bez zalesnění činí 194 856,- Kč.
10) Pí starostka informovala ZO o probíhající opravě obecní komunikace ppč.
1805/1. Opravu provádí firma Colas, nabídková cena činí – 104 353,20 Kč vč.
DPH. Oprava místní komunikace byla projednaná schválená na zasedání ZO dne

20.6.2012. Fakturace bude provedena na základě skutečného výkazu výměr.
Termín ukončení do 20.09.2012.
11) Pí starostka informovala ZO, že v průběhu září započne rekonstrukce věže
na Pískovně.Tato oprava byla projednaná a schválená na zasedání ZO
z 20.6.2012.
12) Pí starostka informovala ZO o termínu svozu nadměrného a nebezpečného
odpadu.
Kontejnery na nadměrný odpad budou rozmístěny u kontejnerů na tříděný odpad
20. - 21.10.2012.
Svoz nebezpečného odpadu proběhne 20.10.2012 od 10 do 11 hodin na
parkovišti u Marků a od 11 do 12 hodin u nádraží.
Svoz železného šrotu zajistí hasiči přímo od domů.
13) Pí starostka informovala ZO o zasedání na Ministerstvu dopravy ohledně
modernizace D1. Při modernizaci se D1 rozšíří o 75cm v každém směru,
zanikne odstavný pruh a vznikne třetí jízdní pruh v každém směru. Datum
modernizace úseků Mirošovice – Hvězdonice a Hvězdonice – Ostředek zatím
není určen.
Více informací na – www.novad1.cz
14) Pí starostka informovala ZO o rekonstrukci železničního přejezdu u Marků,
která proběhne 24.–25.09.2012, a přejezdu u restaurace, která proběhne
25.09.2012.
V této době bude vyznačena objížďka po místních komunikacích.
Obec není investorem této akce!
15) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.3
hlasování – všichni pro
16) ZO projednalo a schválilo režim pro pořádání akcí na Pískovně:
- oznámení a schválení akce - na obecním úřadě ( starostka, místostarostka)
- určení zodpovědné osoby za konání akce - žadatel
- na každé akci s občerstvením povinnost zajistit WC - žadatel
- zajistit úklid odpadků nejpozději druhý den po akci - žadatel
- odpadky z akce budou zlikvidovány na náklady pořadatele - žadatele
- tyto podmínky budou obsaženy v písemné žádosti
hlasování – všichni pro
17) P. Škoda upozorňoval na stále nedostatečné osvětlení v ulici před jejich
domem – bude upraveno.
Diskutovalo se o velké hromadě větví, která opět vznikla na Pískovně -

hvězdoničtí hasiči byli požádáni o likvidaci této hromady.
Konstatovalo se, že by si občané tyto větve měli likvidovat sami.
Starostka informovala o termínu dílčího přezkoumání hospodaření obce i DSO
Malé Posázaví, a to 14.09.2012.

Alexandra Baňařová
starostka obce

Zapsal : Vlastimil Polášek

Ověřili: Jan Škoda
František Cibulka

Vyvěšeno: 21.09.2012

Sejmuto: 8.10.2012

Vyvěšeno na el. desce obce: 21.09. – 21.10.2012

