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

Zápis ze zasedání ZO ze dne 27.04.2011
Přítomni: p. Baňařová, Kuželková, Škodová,Valíková, Cibulka,

Omluveni: p. Polášek, Škoda
Program:
1) určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele zápisu
2) schválení , doplnění zápisu
3) kontrola předešlého zápisu
4) společenské a kulturní akce
5) příspěvek na nohejbalový turnaj
6) Pískovna, úprava povrchu
7) výměna vánočního osvětlení
8) projekt veřejného osvětlení
9) opravy místních komunikací
10) zpravodaj
11) rozpočtové opatření č.1
12) balíčky k životním jubileím občanů
13)žádost o zřízení věc. břemene
14) diskuse
1)Zastupitelé obce určili jako ověřovatele zápisu p. Kuželkovou a p. Cibulku,
jako zapisovatele p. Valíkovou.
Hlasování: všichni pro
2)Zastupitelé doplnili program o bod:
- rozpočtové opatření č. 1
- peněžité hodnoty balíčků k životním jubileím
Po té projednali a schválili navržený program
Hlasování: všichni pro
3) Zastupitelé překontrolovali zápis z předešlého zastupitelstva . Bez námitek.

Hlasování: všichni pro
4) Zastupitelé odsouhlasili částku 5.000,- Kč na vystoupení country skupiny
Bonita při tradičním pálení čarodějnic. Občerstvení zajistí manželé Ptáčkovi,
limo a buřtíky pro děti poskytne sponzorským darem svozová firma Marius
Pedersen. Starostka informovala., že mobilní WC je objednáno a pálení včetně
vypouštění lampionů štěstí je nahlášeno.
Hlasování: všichni pro
5) Starostka informovala zastupitele o žádosti o finanční příspěvek na
nohejbalový turnaj osady Merida. Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek ve výši
1500,- Kč.
Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se p. Škodová
6) Starostka seznámila zastupitele s rozpočtem na úpravu povrchu u klouzačky
na Pískovně, který nechala zpracovat firmou 4soft. Finanční částka 9.600,- Kč +
20% DPH je značně vysoká, proto se zastupitelé dohodli řešit dojezd osazením
pískoviště.
Hlasování: všichni pro
7) Starostka předložila zastupitelům cenovou nabídku fa Maur, s.r.o., na
výměnu vánočního osvětlení v parku s 30% slevou. Konečná cena je 14.205,Kč.
Hlasování: všichni pro
8) Starostka předložila zastupitelům k seznámení konečnou podobu projektu na
osazení veřejného osvětlení včetně rozpočtu. Informovala, že zatím nedostala
odpověď, kdy ČEZ zahájí práce na uložení vedení NN do země, tudíž není
znám ani termín realizace výměny osvětlení.

9) Zastupitelé se zabývali stavem místních komunikací a jejich nutnými
opravami po zimě. Dohodli se na zadání zpracování několik nabídek na opravy.
10) Starostka vyzvala zastupitele k zaslání příspěvků do zpravodaje.
11) Starostka předložila zastupitelům k projednání a schválení rozpočtové
opatření č. 1, zpracované hospodářkou p. Nálevkovou.
Hlasování: všichni pro
12) Zastupitelé se dohodli na upravení výše fin. částek pro nákup balíčků
občanům při životních jubileích takto:
60,65 let – 300,- Kč

70,75 let – 400,-Kč
80 let a výše – 500,- Kč
Při narození dítěte – 500,- Kč
Výročí svatby (zlatá, diamantová) – 600,- Kč
Hlasování : všichni pro
13) Starostka seznámila zastupitele s návrhem smlouvy na zřízení věcného
břemene na pozemku p.č. 2172/1 a 2178, k.ú. Hvězdonice, jejichž vlastníkem
jsou České dráhy, a.s. Toto břemeno se týká uložení stávajícího vodovod. řadu
1-1 a je zpoplatněno částkou 12.000,- Kč vč. DPH. Dále bude nutné věc.
břemeno zapsat na KÚ v Benešově. Tato smlouva se musí doložit ke kolaudaci
zmíněného vodovodního řadu. ZO odsouhlasili uzavření smlouvy a pověřili
starostku jejím podepsáním.
Hlasování: všichni pro
14) V diskusi se starostka vyjádřila k příspěvku p. Škodové na výroční schůzi
zastupitelstva. Příspěvek se měl týkat práce finančního výboru, plnění programu
„SNK pro obec „ pak mohlo být zařazeno do diskuse.
Starostka dále zmínila, že údaje uvedené v tabulce, kterou p. Škodová
rozdávala přítomným občanům, byly neúplné a zavádějící. Např. neobsahovaly
výši platů za admin. pracovnici, která ve většině obcí, kde není uvolněn starosta,
vykonává práci na plný úvazek ( vyřizuje poštu, provádí ověřování, obsluhuje
CzechPoint, spravuje pokladnu, vede evidenci obyvatel, aktualizuje e-desku a
obecní vývěsku, aj.) Součet mzdových prostředků je pak v tomto případě vyšší.

Alexandra Baňařová
starostka obce

Zapsala: Valíková Marie

Ověřili: František Cibulka
Andrea Kuželková

Vyvěšeno: 12.05.2011

Vyvěšeno na el. desce obce: 16. 5. – 3.06.2011

Sejmuto: 31.05.2011

