Zápis z výroční veřejné schůze ZO Hvězdonice konané
dne 18. května 2012
Místo:
hostinec U Kuželků, 18,00 hod
Přítomni: pí Baňařová, Valíková, Kuželková, Škodová, p. Cibulka, Polášek, Škoda
Omluveni: Hosté: občané Hvězdonic, majitelé rekreačních chat
Program: 1) Zahájení
2) Odpadové hospodářství
3) Životní prostředí
4) Ustanovení JPO při obci
5) Hospodaření a chod obce
6) Kulturní činnost obce
7) Diskuse
1) V 18.00 hod zahájila schůzi pí Valíková, přivítala přítomné a seznámila je
s programem. U vchodu všichni obdrželi konzumační lístky v hodnotě 70,-Kč na
večeři a 30,-Kč na nápoj dle výběru.
2) P. Polášek seznámil přítomné s odpadovým hospodářstvím v loňském roce.
Dále pohovořil o úklidu obce.
3) Na téma životní prostředí promluvil p. Cibulka.Zmínil se o svážení větví na ohniště na
Pískovně. Poprosil občany, aby si po sobě tento bio odpad hned spálili. Zmínil i
každoroční téma ,,pejskaři,, .
4) P.Škoda seznámil přítomné s ustanovením jednotky požární ochrany při obci.
Důvodem ustanovení JPO, bylo vypovězení smlouvy o požární ochraně s obcí Vranov.
Dále pohovořil o plánovaných akcích SDH Hvězdonice. Např. dětský den, pečená
kolena, Hvězdonické putování, drakiáda.
5) Pí Baňařová, starostka obce, promluvila o hospodaření a chodu obce za rok 2011.
Informovala např.:
- doplacení úvěru na kanalizaci
- rekonstrukci ČOV II
- rekonstrukci NN a veřejného osvětlení a další.
6) Zprávu sociální a kulturní komise přednesla pí Kuželková, informovala občany o
kulturních akcích. Např. pálení čarodějnic, mikulášská nadílka, zájezd do divadla.
Dále seznámila přítomné o počtu obyvatel v obci a významných výročích.
7) Diskutovalo se o:
nedodělcích na chodníku od hostince ke Kuželkům st.
opravách obecních cest po rekonstrukci NN
vydávání obecního zpravodaje
odvolání pí Škodové z funkce předsedy finančního výboru
odhlučnění dálnice
obecním lese a další.
Po diskusi se za obecní úřad s občany rozloučila pí Valíková, poděkovala za účast a
pozvala přítomné na malé posezení s hudbou. K tanci a poslechu zahrála hudební
skupina Důraz Band.

Alexandra Baňařová
starostka obce

Zapsal : Vlastimil Polášek

Ověřovatelé : Jan Škoda
František Cibulka

Vyvěšeno :
Vyvěšeno na el. desce: 30.05.2012 – 20.06.2012

Sejmuto :

