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

Zápis a usnesení ze zasedání ZO ze dne 20.06.2011
Přítomni: p. Baňařová, Kuželková, Škodová, Valíková, Cibulka,
Škoda
Omluveni: p. Polášek
Hosté:

p. Urbanová, Zemanová, Váňa R., Fila

Program:
1) určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele zápisu
2) schválení , doplnění zápisu
3) kontrola předešlého zápisu
4) závěrečný účet obce
5) závěrečný účet DSO Malé Posázaví
6) zpráva finančního výboru
7) VO informace
8) rozpočtové opatření č. 1,2
9) internetové stránky obce
10) pořízení ÚP obce
11) rekonstrukce komunikace
12) rekonstrukce věže na Pískovně
13) ukončení členství v SMO
14) revokace usnesení
15) různé

1)Zastupitelé obce určili jako ověřovatele zápisu p. Škodu a p. Kuželkovou,
jako zapisovatele p. Valíkovou.
Hlasování: všichni pro
Usnesení:
I) ZO schvaluje ověřovatele a zapisovatelku zápisu.
2)Zastupitelé doplnili program .
Po té projednali a schválili navržený program

Hlasování: všichni pro
Usnesení:
I) ZO schvalují rozšířený program jednání.
3) Zastupitelé překontrolovali a schválili zápis z předešlého zastupitelstva .
Hlasování: všichni pro
Usnesení:
I) ZO schvalují zápis z jednání ZO ze dne 18.05.2012.
4) Starostka seznámila zastupitele se závěrečným účtem za rok 2011
zpracovaným účetní paní Nálevkovou. Zastupitelstvo projednalo a schválilo
závěrečný účet bez výhrad. Závěrečný účet byl vyvěšen 21.5. – 20.6.2012.
Hlasování: 5 pro
zdržela se : p. Škodová
Usnesení:
I) ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce Hvězdonice za rok 2011 bez
výhrad.
5) Starostka dále seznámila zastupitele se závěrečným účtem DSO Malé
Posázaví za rok 2011. Zastupitelé jej projednali a vzali na vědomí.
Usnesení:
I) ZO projednalo a vzalo na vědomí závěrečný účet DSO Malé Posázaví.
6) Se zápisem o činnosti finančního výboru vystoupila p. Kuželková. Kontrola
byla provedena dne 16.6 a byla zaměřena na hospodaření s obecním lesem,
změnu ÚP obce, pokladní knihu, rozpočt. opatření č.1 a čerpání mzdových
prostředků za dohody o provedení práce. Kontrolou nebyly zjištěny žádné
nedostatky – viz zápis.
Usnesení:
I)ZO projednalo a vzalo na vědomí zprávu finanční komise.
7) Starostka informovala zastupitele o odsouhlasených dokončovacích pracech
mezi obcí a firmou AZ Elektrostav. Tyto práce se týkají konečné úpravy
místních komunikací a veřejných prostranství, zametení a umytí vozovek.
Dokud nebudou provedeny a řádně předány, nebude obcí uhrazena faktura.
8) Starostka předložila zastupitelům návrh rozpočtového opatření č. 1 a 2.
Zastupitelé je projdnali a poté schválili.

Hlasování: všichni pro
Usnesení:
I) ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1 a 2.
9) Zastupitelstvo obce jednalo o nabídce firmy Galileo Corporation s.r.o. na
vytvoření nových profi internetových stránek obce. Ze zaslaných návrhů grafiky
úvodní strany jednomyslně vybralo návrh č.1 s připomínkou na výměnu dvou
snímků. Cena nových stránek je 10.000,- Kč bez DPH s možností 50% z částky
uhradit v následujícím roce. Dalším jednáním byla pověřena starostka.
Hlasování: všichni pro
Usnesení:
I) ZO rozhodlo o pořízení nových internetových stránek obce firmou Galileo
Corporation, s.r.o.
10) Starostka informovala zastupitele o nutnosti pořídit a také schválit nový
územní plán obce do konce roku 2015. V této souvislosti požádala MěÚ
Benešov, odbor výstavby o pořízení věcné části, která je pro obce vykonávána
zdarma. Žádosti bylo ze strany MěÚ vyhověno. ZO návrh projednalo a
schválilo. O části grafické se bude jednat na některém z dalších jednání ZO.
Hlasování: všichni pro
Usnesení:
I) ZO schválilo zadat pořízení nového územního plánu obce Hvězdonice Odboru
výstavby MěÚ Benešov, ing. Kláře Duchoslavové.
11) Starostka předložila zastupitelům tři cenové nabídky na rekonstrukci
komunikace na ppč. 1805/1. Po projednání předložených návrhů z hlediska
použité technologie a ceny byla vybrána k realizaci nabídka firmy Colas CZ, a.s.
v celkové výši 104.353,20 Kč vč. DPH. K realizaci dojde v letních měsících.
Hlasování: všichni pro
Usnesení:
I) ZO schválilo rekonstrukci místní komunikace na pozemku ppč. 1805/1 firmou
Colas CZ, a.s. v celkové výši 104.353,20,- Kč vč. DPH dle nabídky.

12) Zastupitelé odsouhlasili částku 45.000,- Kč bez DPH na základě předložené
nabídky firmy AVYDON s.r.o., Jiří Vycpálek, Ondřejov na provedení celkové
rekonstrukce věže na Pískovně. Dále požádala starostka p. Zemanovou o
možnost provedení opravy pružinových houpadel.
Hlasování: všichni pro
Usnesení:
I) Zastupitelé schvalují pro celkovou rekonstrukci věže na Pískovně firmu
AVYDON s.r.o., v ceně 45.000,- Kč bez DPH.
13) Starostka seznámila zastupitele s činností Svazu měst a obcí a Sdružení
místních samospráv, jejichž členy je obec. Vyjádřila názor, že SMS lépe zastává
potřeby a především zájmy malých a středních obcí , což se projevilo především
v postupu při návrhu na změnu RUD , a navrhla ukončit členství ve SMO
k 31.12.2012.
Hlasování: 5 pro

Zdržela se: p. Škodová

Usnesení:
I) Zastupitelé rozhodli o ukončení členství ve SMO k 31.12.2012. Písemné
oznámení SMO zašle starostka neprodleně.
14) Starostka navrhla revokovat usnesení ZO ze dne 9.03.2011 pod bodem 4f –
vydávání pravidelného obecního tisku. ZO návrh schválilo s tím, že lze opět o
možnosti uvažovat v případě, že se shromáždí dostatek informací a především
někdo ochotný na zpravodaji pracovat – tato práce je rozhodně časově náročná.
Hlasování: 5 pro

Zdržela se: p. Škodová

Usnesení:
I) ZO rozhodlo revokovat usnesení 4f) z 9.03.2011.
15) Starostka seznámila zastupitele se splátkovým kalendářem sepsaným a
podepsaným paní E.B.vzhledem k vzniklému dluhu na nájemném. Dluh bude
umořen do konce roku 2012, nájemní smlouva dále trvá.
Pan Škoda poukázal na špatný stav chodníků vzhledem k parkování aut, vznesl
dotaz na požární plán obce a průtahy pod kolejemi.
Starostka informovala o kolaudaci vodovodního řadu 1-1, která se připravuje na
konec měsíce června.
Paní Škodová upozornila na odstraněné dopravní značení ( žel. přejez) po
demontáži sloupů NN .
Starostka: bude upozorněna SÚS a firma, která demontáž provedla.

O nové kanalizační vpustě v komunikaci III. třídy je již požádáno.

Alexandra Baňařová
starostka obce

Zapsala: Valíková Marie, 27.06.2012

Ověřili: Andrea Kuželková
Jan Škoda

Vyvěšeno: 28.06.2012
Vyvěšeno na el. desce obce: 28.06. – 28.07.2012

Sejmuto: 13.07.2012

