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

Zápis ze zasedání ZO ze dne 14.12.2011
Přítomni : Baňařová, Kuželková, Valíková, Cibulka, Polášek,
Škoda, Škodová
Hosté :
Zemanová, Španningerová
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 obce
6) odpisový plán
7) rekonstrukce chodníku
8) rozpočtové opatření č.5
9) žádost p. Hůly
10) odměňování zastupitelů
11) různé

1) Zastupitelé obce určili jako ověřovatele zápisu p. Kuželkovou a p. Škodu, jako
zapisovatelku p. Škodovou.
Hlasování: všichni pro
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele a zapisovatelku zápisu.
2) Starostka seznámila přítomné s návrhem programu, ten byl po té schválen.
Hlasování: všichni pro
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo předložený program.
3) Zastupitelé provedli kontrolu minulého zápisu ze zastupitelstva obce a poté jej
schválili.
Hlasování: všichni pro
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 10.11.2011.
4) Starostka informovala o rozpočtu a rozpočtovém výhledu DSO Malé Posázaví na
roky 2013 a 2014.
Rozpočet a rozpočtový výhled DSO Malé Posázaví je součástí tohoto zápisu.
Hlasování: všichni pro
Usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí rozpočet a rozpočtový výhled DSO
Malé Posázaví na roky 2013 a 2014.

5) Starostka seznámila s průběžným plněním rozpočtu za rok 2011 a předložila
k projednání a schválení schodkový rozpočet na rok 2012, který zastupitelé schválili.
Schodkový rozpočet na rok 2012 je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: 6 pro, 1 zdržel (Škodová)
Usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo schodkový rozpočet obce na rok 2012.
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým výhledem na roky 2013 a 2014 a
předložila návrh k projednání a schválení.
Rozpočtový výhled na roky 2013 a 2014 je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: 6 pro, 1 zdržel (Škodová)
Usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočt. výhled obce na roky 2013 a 2014.
6) Starostka informovala o povinnosti odepisování majetku obce od příštího roku dle
vyhlášky č. 409/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zároveň seznámila přítomné s
návrhem odpisového plánu a předložila jej k projednání a schválení. Zastupitelé návrh
schválili. Odpisový plán je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Hlasování: všichni pro
Usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo odpisový plán.
7) Starostka informovala o postupu prováděných prací na rekonstrukci veřejného
osvětlení a následných opravách chodníků. Konstatovala, že firma vybraná OÚ
postupuje dle plánu a v dobré kvalitě.
8) Starostka předložila k projednání a schválení rozpočtové opatření č. 5. Jedná se o
úpravu rozpočtu dle skutečnosti k 31.12.2011. Zastupitelé jej následně schválili.
Hlasování: 6 pro, 1 zdržel (Škodová)
Usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5.
9) Starostka informovala přítomné o provedené kontrole odběru vodného a stočného
na VHS Benešov. Při kontrole bylo zjištěno, že za rodinný dům č. 5, jehož
většinovým vlastníkem je p. Hůla, nebyl uveden žádný odběr stočného za rok 2009 a
2010. Zastupitelstvo projednalo žádost p. Hůly o prominutí úhrady stočného.
Hlasování: 6 proti prominutí, 1 zdržel (Škodová)
Usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a zamítlo žádost p. Hůly o prominutí úhrady stočného.
10) Starostka předložila nový návrh na způsob odměňování členů zastupitelstva pro rok
2012 jiným způsobem. Po projednání se zastupitelé dohodli na odměňování podle
stejných pravidel jako v letošním roce.
Hlasování: všichni pro
Usnesení:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo odměňování členů zastupitelstva stejným způsobem
jako v roce 2011.

11) R ů z n é :

a) Starostka informovala přítomné o sponzorském daru pro děti od firmy Marius Pedersen na
mikulášskou nadílku a ZO vyslovilo firmě poděkování.
b) Starostka vyslovila poděkování firmě Jasanský s r.o. za sponzorský dar ve formě
spojovacího materiálu na opravu místních laviček. Lavičky opraví p. Škoda.
c) Požadavek p. Škodové k nahlédnutí do faktury za opravu místních komunikací metodou
turbo byl vyřešen p. starostkou ústně sdělením výše fakturované částky 165 600 ,- Kč
vč. DPH. Fakturu má p. účetní založenou a bude k nahlédnutí na příštím zastupitelstvu.
d) Na dotaz p. Škodové informovala p. starostka přítomné o průběhu zájezdu na divadelní
představení. Fakturace autobus.dopravy za zájezd ještě neproběhla. Cena je jednotná pro
místní občany i cizí osoby.

e) K dotazu p. Škodové na podání žádosti o dotaci z EU prostřednictvím ROP na podporu
rozvoje obce (např. na vybudování chodníků v obci) a zdůvodnění priorit na podávání
žádostí o dotace (výměna oken v budově OÚ, přestavba bývalé hasičské zbrojnice)
starostka podala informaci o způsobu podávání žádostí s tím, že z ROP mohou žádat o
dotaci obce od 500 obyvatel výše, priority byly zohledněny jednak havarijním stavem oken
na OÚ a přestavba hasičské zbrojnice se musí realizovat vzhledem k tomu, že již byla
přidělena dotace na projekt. Návrh žádosti o dotaci na vybudování chodníků bude podáván
příští rok.
f) Na dotaz p. Škodové na ceny za komunální odpad nevýhodné pro skupinu občanů, kteří
žijí sami a pro topnou sezonu potřebují svoz 1x týdně a pro zbytek roku jej nevyužijí
p. starostka vysvětlila důvody ceníku s tím, že kalkulace vychází ze skutečných nákladů,
vč. separace, služba je ztrátová, dotována z rozpočtu, dále informovala o možnost
individuálního řešení (např. měsíční známka a pro zimní období dokoupení jednorázových
známek v hodnotě 80 Kč).
g) P. Škodová se dotazovala na důvody svého odvolání z funkce předsedkyně finančního
výboru a žádá o vysvětlení některých výrazů v zápise ze dne 11.10.2011 – bod 9):
- O jaké konkrétní „neustálé kontraproduktivní obstrukce“ vůči p. účetní se jednalo, když
p. účetní podala výpověď dohodou bez udání důvodu. Dotazovaná zapisovatelka zápisu
p. Valíková a p. starostka se odmítly vyjadřovat, neboť celou záležitost považují za
uzavřenou.
- P. Cibulka se k této záležitosti vyjádřil, že mu nepřísluší práci FV hodnotit a pro odvolání
hlasoval proto, aby p. účetní zůstala ve své funkci
- P. Kuželková uvedla, že si není vědoma žádného nevhodného chování členů FV ani
porušení zákona č. 128/2000 Sb. Připustila však, že z pohledu p. účetní se mohly
vyskytnout z její strany problémy už pouhou přítomností členů FV, a protože p.
Nálevková zastává funkci účetní již delší dobu, při hlasování upřednostnila ji a následně
přijala navrhovanou funkci předsedkyně finančního výboru.
- Na otázku, proč nebyla akceptována žádost p. Poláška na odložení návrhu o odvolání p.

Škodové na příští zasedání v přítomnosti p. Škodové a p. Nálevkové starostka sdělila, že
ani včasná omluva p. Škodové nebyla řádná, neboť omluva může být akceptována jen
v případě nemoci po předložení dokladu o pracovní neschopnosti, k hlasování bylo
zastupitelstvo usnášeníschopné.
- Na dotaz p. Škody odpověděla p. starostka, že výpověď p. účetní po odvolání p. Škodové
byla stažena.

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 18,30 hod. a ukončeno ve 21,05 hod.

Přílohy:
Rozpočet na rok 2012
Rozpočtový výhled na roky 2013 a 2014

zapsala: Škodová
dne 14.12.2011

ověřili:

Andrea Kuželková
Jan Škoda

vyvěšeno:
sejmuto:
vyvěšeno na el. desce obce:

