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

Zápis ze zasedání ZO ze dne 11.4.2012
Přítomni: pí Baňařová, Škodová,
Valíková, p Cibulka, Polášek, Škoda

Omluveni: pí Kuželková
Hosté:
Program:
1) určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele zápisu
2) schválení , doplnění zápisu
3) kontrola předešlého zápisu
4) zpráva o přezkoumání hospodaření obce
5) zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Malé Posázaví
6) nákup zahradního traktoru
7) termín a program výroční schůze
8) informace k rekonstrukci NN a veřejného osvětlení
9) ustanovení JPO při obci
10) pálení čarodějnic na Pískovně
11) práce v obecním lese
12) zpráva inventarizační komise
13) různé
1)Zastupitelé obce určili jako ověřovatele zápisu p. Škodu, Cibulku
jako zapisovatele p. Poláška.
Hlasování: všichni pro
2)Zastupitelé doplnili program o bod:
12) Zpráva inventarizační komise
Po té projednali a schválili navržený program.
Hlasování: všichni pro

3) Zastupitelé překontrolovali zápis z předešlého zastupitelstva.
Bez připomínek.

4) Zastupitelé byli seznámeni se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce za
rok 2011.Závěr přezkoumání bez výhrad.
5) Zastupitelé byli seznámeni se Zprávou o přezkoumání hospodaření DSO
Malé Posázaví za rok 2011.Závěr přezkoumání bez výhrad.

6) Pan Cibulka seznámil zastupitele se zakoupením nového obecního traktoru od
firmy AWP s.r.o.v hodnotě 110 000 Kč,- vč. DPH. K tomuto traktoru získala
obec jako bonus nový křovinořez v hodnotě 25 000 Kč,- vč. DPH.
Deset let starý traktor vzala firma proti účtem za 20 000 Kč,- vč. DPH.( Již
zakalkulováno v ceně nového traktoru.)

7) Pí starostka požádala ZO o změnu termínu výroční schůze a navrhla nový
termín na 18.května 2012 od 18.00.
Dále navrhla na 16. května 2012 od 18.30. pracovní schůzku k upřesnění
programu výroční schůze.
Všichni zastupitelé souhlasí.

8) Pí starostka informovala zastupitele o tom, že stále není dokončena
rekonstrukce NN a veřejného osvětlení. Proběhla pouze předběžná kolaudace.
Zmínila se o nedodělcích, u kterých bude trvat na nápravě.
Firmou Kohoutek byla provedena demontáž starých zachovalých dílů osvětlení.
Zachovalé díly byly vyměněny za méně zachovalé na stávajícím osvětlení
v obci.

9) Zastupitelé projednali a schválili zřízení jednotky JPO v obci.
Pí starostka jmenovala jako velitele jednotky pana Škodu a pověřila ho
oslovením starosty okrsku pana Kůrky k projednání náležitostí spojených
s ustanovením JPO.
Hlasování : všichni pro

10) Zastupitelé projednali akci pálení čarodějnic 30.04. Na pískovně. Zahájení
akce bude v 17.30 hod.
- hasiči zajistí požární dozor, stavbu hranice a z organizují soutěže pro děti.
- k poslechu zahraje skupina Miss Ellie
- občerstvení bude zajišťovat pan Ptáček
- sponzory osloví pí starostka

11) Pí starostka seznámila ZO s probíhajícími pracemi v obecním lese.
Po dohodě se správcem lesa panem Rolerem bude nutné dosázet 300 stromků na
pasekách. Sazenice jsou objednány. Vyúčtování zimního kácení zatím
neproběhlo.

12) Zastupitelé byli seznámeni se zprávou inventarizační komise.
Likvidační komise se sejde v červnu 2012 a navrhne způsob likvidace.

13) Pí starostka informovala ZO o umístění nové značky slepá ulice při vjezdu
do obce.
Pan Škoda informoval ZO o likvidaci bio odpadu na pískovně a o prořezání
větví v ulici pod panem Markem.
Diskutovalo se o úklidu obce, který proběhne 21.4.2012. Sraz dobrovolníků
bude v 9.00. před obecním úřadem. Předpokládaný konec kolem 12.00.
Pí Škodová upozorňovala na nedostatečné osvětlení v ulici pod jejím domem.

Alexandra Baňařová
starostka obce

Zapsal : Vlastimil Polášek
Ověřili: Jan Škoda
František Cibulka
Vyvěšeno: 18.04.2012
Sejmuto: 4.05.2012
Vyvěšeno na el. desce: 18.04. – 18.05.2012

