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

Zápis ze zasedání ZO ze dne 7.3.2012
Přítomni: pí Baňařová, Kuželková, Škodová,
Valíková, p. Cibulka, Polášek, Škoda

Omluveni: -------------

Hosté:
Pavel

pí Španingerová, Vejvoda, Fila, Váňa ml., Kuželka

Program:
1) určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele zápisu
2) schválení , doplnění zápisu
3) kontrola předešlého zápisu
4) studie připojení obce na vodní zdroj Želivka
5) informace k podaným žádostem o dotace
6) informace ke kontrole dotací Malého Posázaví finančním
úřadem
7) nákup zahradního traktoru
8) termín a program výroční schůze
9) informace k rekonstrukci NN a veřejného osvětlení
10) rekonstrukce dětského hřiště
11) opravy místních komunikací
12) rekonstrukce ČOV 1 (pod nádražím)
13) termíny svozu separovaných odpadů
14) projekt Čistá řeka Sázava
15) výpověď smlouvy SDH Vranov
16) příspěvek pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Benešov
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:
4) studie připojení obce na vodní zdroj Želivka
15) výpověď smlouvy SDH Vranov
16) příspěvek pro Sdružení hasičů Čech ,Moravy a Slezska Benešov
Po té projednali a schválili navržený program
Hlasování: všichni pro
3) Zastupitelé překontrolovali zápis z předešlého zastupitelstva.
Bez připomínek.

4) Pan Kuželka seznámil zastupitele se studií možnosti připojení obce na vodní
zdroj Želivka. Tuto studii si nechala vypracovat obec Vranov a počítá se v ní
s připojením obcí Vranov, Vranovská Lhota, Mačovice, Bezděkov, Přestavlky,
Hvězdonice, Chocerady a Komorní Hrádek.
Odhadovaná cena je 135 000 000Kč,5) Pí starostka informovala zastupitele o podání žádosti na Ministerstvo pro
místní rozvoj.
Žádost se týká rekonstrukce dětského hřiště v hodnotě 240 000Kč,-.Spoluúčast
obce by byla 30%.

6) Pí starostka seznámila zastupitele s kontrolou dotací Malého Posázaví
finančním úřadem, která proběhla bez závad.

7) Pan Cibulka seznámil zastupitele s vybraným tipem traktoru, který je potřeba
zakoupit z důvodu havarijního stavu stávajícího traktoru. Stávající traktor by se
již nevyplatilo opravovat, proto navrhuje zakoupení nového. Cena traktoru by
byla 105 000,- Kč včetně DPH a se započtením protiúčtu za stávající traktor.
Výrobek je české výroby o výkonu 23 koní s hydrostatickou převodovkou
a mechanickou uzávěrkou diferenciálu. Šířkou sečení 102cm.
Hlasování – 5 pro 1 se zdržel

8) Zastupitelé stanovili termín veřejné výroční schůze obce na pátek 20. dubna
2012. Začátek schůze bude v 18.00 v hostinci U Kuželků. Občanům se bude

vydávat lístek na občerstvení v hodnotě 100,- Kč . Po skončení veřejné schůze
se postará o zábavu skupina Důraz band. Všichni občané jsou srdečně zváni.

9) Pí starostka informovala zastupitele o ukončení rekonstrukce NN.
Kolaudace proběhne 15.3.2012.
Dále seznámila zastupitele s instalací světla navíc v ulici u pana Duška.
Náklady na rekonstrukci veřejného osvětlení jsou
1 579 863,60 Kč z čehož 288 000,- Kč stála rekonstrukce chodníku u nádraží a
79 744,- Kč jsou více práce (osvětlení a rozvodna na pískovně)
Funkční části starého osvětlení budou uschovány a případně použity jako
náhradní díly.

10) Pí starostka informovala zastupitele o nutnosti rekonstrukce dětských atrakcí
na pískovně např. dřevěné věže, koš na basketbal, pružinová houpačka, kládová
houpačka. Na tyto opravy byla podána žádost o dotaci (viz bod 5 tohoto zápisu).

11) Pí starostka informovala o plánu oprav místních komunikací v letních
měsících. P. Polášek požádal o dovoz štěrku na úpravu obecní komunikace Na
Homoli, štěrk si rozvozí občané Homole.

12) Pí starostka informovala zastupitele o nutnosti rekonstrukce ČOV 1.
Střecha této čističky se nebezpečně naklání a je nutné ji rozebrat a srovnat.
Jednala o tomto problému s VHS Benešov, která dodá cenovou nabídku na
opravu.

13) Zastupitelstvo obce stanovilo termín svozu nadměrného odpadu na 4.-6.
5.2012 ,svoz nebezpečného odpadu na 5.5.2012 od 10.00-10.30 u Marků a
11.00-1130 u nádraží.

14) Pí starostka informovala zastupitele o příspěvku Malého Posázaví v hodnotě
30 000Kč,- na projekt Čistá řeka Sázava, který proběhne 13-15.4.2012.

15) Pí starostka informovala zastupitele o vypovězení smlouvy obcí Vranov o
požární ochraně k 31.5.2012. Jako důvod uvedli, že obec Hvězdonice má
aktivní hasičskou jednotku a částka, kterou obec za tuto službu poskytuje je
příliš nízká. Pí starostka navrhla schůzku s vedením SDH Hvězdonice.

Termín se ještě upřesní.

16) Zastupitelstvo projednalo a schválilo příspěvek pro Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska Benešov v hodnotě 1000,- Kč.
hlasování – všichni pro

17) Pí starostka informovala
o zaslání žádosti na opravu železničních přejezdů v obci
- bylo jí odpovězeno, že v tomto roce je plánovaná jejich rekonstrukce
o poslání výzvy na zabezpečení bývalého hotelu
- majitel na výzvu nereagoval
o chybějících roštech u nového chodníku nad nádražím
- bude požádána firma BES o náprav
Pan Škoda informoval
o probíhající výměně dřevěných prken za plastové na obecních lavičkách
o plánovaných akcích hasičů.
upozorňoval na neaktuální webové stránky obce
- na aktualizaci pracuje pí. Zajíčková.
Pí Škodová upozorňovala
na zhoršený přístup k obecní vývěsce u Kopřivů.
- přístup k této vývěsce se upraví s výstavbou chodníku.
na místa s nedostatečným osvitem po rekonstrukci veřejného osvětlení.
- nedostatečně osvětlená místa se případně doplní silnější výbojkou.
- veřejné osvětlení slouží k osvětlení ulic a ne zahrad.
Pí Škodové bylo poděkováno za organizaci komparzu pro filmaře.
Pí Kuželková se dotazovala
na možnost zvýraznit ceduli slepá ulice při vjezdu do obce. Při jakémkoliv
problému na dálnici sem zajíždí velké množství aut.
na koho je napsaná smlouva na obecní byt, kde bydlela pí Eliška Breburdová.
- smlouva je napsaná na pí Breburdovou a p Rozhoně.
Diskutovalo o akci pálení čarodějnic.
- hasiči zajistí požární dozor, stavbu hranice a zorganizují soutěže pro děti.
- p Škoda zajistí muziku
- o zajištění občerstvení bude požádán p Ptáček
- sponzory osloví pí starostka

Pan Polášek upozornil na hromadu větví a jiného bioodpadu, který je na ohništi
na pískovně . Konstatoval, že by bylo dobré, aby si každý občan tento odpad
ihned po sobě spálil.
Pí starostka požádala hasiče o prořezání větví u přejezdu naproti hostinci a
v ulici pod p Markem a p Penkem.

Alexandra Baňařová
starostka obce

Zapsal : Vlastimil Polášek

Ověřili: Jan Škoda
František Cibulka

Vyvěšeno:

Vyvěšeno na el. desce obce:

Sejmuto:

