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

Zápis ze zasedání ZO ze dne 21.11.2012
Přítomni: pí. Baňařová, Škodová, Kuželková
Valíková, p Cibulka, Polášek, Škoda
Omluveni: Hosté:

pí. Zemanová

Program:
1) určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele zápisu
2) schválení , doplnění programu
3) kontrola předešlého zápisu
4) rozpočet, rozpočtový výhled – DSO Malé Posázaví
5) rozpočet, rozpočtový výhled – obec
6) zpráva finančního výboru
7) ceny odpadu pro rok 2013
8) zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření DSO Malé Posázaví
9) zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce
10) internetové stránky obce
11) oprava věže na pískovně
12) info – údržba komunikace III třídy
13) mikulášská nadílka
14) interní směrnice 1/2011 po novelizaci
15) žádost o finanční příspěvek – Rytmus, o.p.s.
16) žádost o udělení souhlasu s užitím znaku obce
17) termín zasedání ZO
18) rozpočtové opatření č.4
19) smlouva o poskytování profilu veřejného zadavatele
20) různé

1) zastupitelé obce určili jako ověřovatele zápisu p. Škodu, Cibulku
jako zapisovatele p. Poláška.
Hlasování: všichni pro
2) zastupitelé doplnili program o body:
18) rozpočtové opatření č.4
19) smlouva o poskytování profilu veřejného zadavatele
Po té projednali a schválili navržený program
Hlasování: všichni pro
3) zastupitelé překontrolovali zápis z předešlého zastupitelstva.
Bez připomínek.
4) zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2013 a s rozpočtovým
výhledem na roky 2014, 2015 pro DSO Malé Posázaví. Oba návrhy projednali a
vzali na vědomí.
5) zastupitelé projednali návrh rozpočtu obce pro rok 2013 a rozpočtové výhledy
na roky 2014, 2015. Návrh rozpočtu a rozpočtové výhledy budou vyvěšeny na
úřední desce na 15 dní a na příštím zastupitelstvu se budou schvalovat.
6) pí Kuželková seznámila zastupitele s výsledkem kontroly finanční komise,
která proběhla 18.11.2012.Tato kontrola byla zaměřena na plnění rozpočtu a
odpadové hospodářství. Nebyly shledány žádné nedostatky.
7) zastupitelstvo projednalo a schválilo ceny odpadů pro rok 2013.
ZO rozhodlo ponechat ceny stejné jako v roce 2012. Nové známky na popelnice
se začnou prodávat začátkem prosince.
hlasování – všichni pro
8) zastupitelé projednali a vzali na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání
hospodaření DSO Malé Posázaví. Nebyly zjištěny žádné pochybení ani
nedostatky.
9) zastupitelé projednali a vzali na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání
hospodaření obce. Nebyly zjištěny žádné pochybení ani nedostatky.
10) pí starostka seznámila zastupitele s novými internetovými stránkami obce,
které byly zprovozněny 20.11.2012. Podoba těchto stránek se bude ještě
dolaďovat a doplňovat o chybějící informace. Provoz stránek bude obec stát
500,-Kč plus DPH/měsíc.

11) pí starostka informovala ZO o dokončení opravy věže na Pískovně. Do
konce listopadu bude opravena kládová houpačka a dojezd na skluzavce.
Pružinové houpačky se uskladní a namontují až na jaře.
12) pí starostka informovala ZO o opravách na příjezdové komunikaci III. třídy
do obce. Tyto opravy se prováděly na náklady SÚS Benešov.
13) v tomto bodě se diskutovalo o mikulášské nadílce, která proběhne 2.12.2012
od 16.30 hod. v hostinci u Kuželků, vystoupí divadlo Dell Arte s Vánoční
pohádkou.
14) zastupitelé projednali a schválili interní směrnici č. 1/2011 po novelizaci od
1.4.2012.
hlasování – všichni pro
15) ZO projednalo žádost spol. Rytmus o.p.s. Benešov a schválilo finanční dar
v hodnotě 1000,- Kč.
hlasování - pro věcný dar : 3 pro----4 proti
pro fin. dar : 4 pro----3 proti
16) ZO projednalo a schválilo užití znaku obce pro firmu Aktiv Opava s.r.o.
Tato firma se zabývá výrobou sběratelských předmětů- více na www. plackuj.cz
hlasování – 6 pro 1 se zdržel
17) p. starostka navrhla termín příštího zasedání ZO na 12.12.2012. Dále
informovala zastupitele o hlášené kontrole z Ministerstva vnitra a VZP.
18)zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č.4.
hlasování – všichni pro
19) zastupitelé projednali a schválili znění smlouvy o poskytování profilu
veřejného zadavatele, uzavřenou s firmou Otidea, a.s.
hlasování – 6 pro 1 se zdržel
20) pí starostka předložila ZO nabídkový rozpočet od firmy AZ elektrostav na
opravu a doplnění veřejného osvětlení v nových Hvězdonicích.
Pí Škodová informovala ZO o termínu vysílání televizní inscenace Vánoční
Hvězda, která se natáčela v naší obci. Inscenace se bude vysílat 16.12.2012 na
ČT 1. Poděkovala za doplnění osvětlení v ulici pod jejím domem.

Diskutovalo se akci rozsvícení vánočního stromu, která se uskuteční 16.12.2012
hodina se upřesní dle vysílání Vánoční hvězdy.
Domluvila se na tuto akci pracovní schůzka na 7.12.2012 od 17.00 na obecním
úřadě.
Schůzka kontrolní komise dne 28.11.2012 v 18,00 hod na úřadě.

Alexandra Baňařová
starostka obce

Zapsal : Vlastimil Polášek
Ověřili: Jan Škoda
František Cibulka

Vyvěšeno: 28.11.2012

Vyvěšeno na el. desce obce: 28.11.2012 – 28.12.2012

Sejmuto:

