Zápis z výroční veřejné schůze konané dne 8. dubna 2011
Přítomni: p. Baňařová, Valíková, Kuželková, Škodová, Cibulka, Polášek.
Omluveni: p. Škoda
Hosté: p.Zajíčková, Nálevková, p. Fila, občané Hvězdonic
Program: 1) Zahájení
2) Hospodaření obce
3) Odpadové hospodářství
4) Činnost finančního výboru
5) Životní prostředí
6) Činnost obce
7) Kulturní činnost obce
8) Činnost SDH Hvězdonice
9) Kronika obce
10) Diskuse
1) V 18.00 hod zahájila schůzi p. Valíková, přivítala přítomné a seznámila je
s programem. U vchodu všichni obdrželi konzumační lístky v hodnotě 60,-Kč na
večeři a 40,-Kč na nápoj dle výběru.
2) O hospodaření obce za rok 2010 informovala občany účetní paní Jana Nálevková.
3) P. Polášek seznámil přítomné s odpadovým hospodářstvím v loňském roce.
Dále pohovořil o odpadech a zacházení s nimi, upřesnil termíny svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu a také žel. šrotu.
4) P. Škodová promluvila o činnosti finanční komise v obci.
Poděkovala občanům za zvolení do zastupitelstva obce a seznámila přítomné
s dodržováním volebního programu ,,Sdružení nezávislých kandidátů pro obec“, za
které kandidovala do zastupitelstva.
5) Na téma životní prostředí promluvil p. Cibulka. Podotknul zejména problematiku
psích exkrementů na veřejných prostranstvích a v této souvislosti upozornil na platné
vyhlášky obce.
6) P. Baňařová starostka obce promluvila o činnosti obce. Informovala o podání žádosti
na dotaci, která by byla využita na přestavbu bývalé hasičské zbrojnice. Výsledek této
žádosti bude znám v průběhu měsíce května tohoto roku, přičemž spoluúčast obce je
pouze 5%. Dále zmínila akci ČEZu na uložení vedení NN v obci do země a s tím
spojenou vynucenou investici obce na rekonstrukci veřejného osvětlení. Celková výše
této investice dle položkového rozpočtu bude činit téměř 1.200.000,- Kč.
7) Zprávu sociální a kulturní komise přednesla p. Kuželková. Informovala občany o
demografii obce, o výročích občanů obce a o plánovaných kulturních akcích.
Například pálení čarodějnic, zájezd do divadla.
8) O činnosti SDH Hvězdonice promluvil p. Fila. Pozval občany na plánované akce
například hasičský dětský den, nebo podzimní drakyádu. Zdůraznil zejména zaměření
na práci z dětmi.
9) Ve funkci kronikářky obce byla představena p. Zajíčková, která promluvila o historii
obce. Připravila pro občany k nahlédnutí kroniku a jiné zajímavé materiály o obci.
10) V diskusi vystoupil s dotazem p. Drazdík, který se ptal na určité položky hospodaření
obce. Nepřesný údaj o platbě za el. energii v prostorách obecního domu za rok 2009,
který byl na podzim 2010 zveřejněn na veřejných vývěskách, byl objasněn účetní

obce. P. starostka informovala, že na požádání může i ostatní položky vyhledat účetní
obce.
P. Španningerová se ptala na nesrovnalosti v zápisech ZO. Upozornila na
neprovedenou revokaci vyhlášky č. 1/2011 ze zasedání ZO dne 27.1. 2011 na
zasedání dne 9.3.2011, kde je v zápise opět odsouhlasena pod stejným číslem 1/2011 i
když s pozměněným obsahem. Bylo jí sděleno, že o vyhlášce 1/2011 se hlasovalo
s výsledkem 4 : 3 pro ponechání v zápise ZO.
Dále vystoupil p. Kopřiva a dotazoval se zda je v plánu vybudování vodovodní
přípojky k jeho domu, protože mají závadnou vodu ve studni. P. starostka mu sdělila,
že vodovodní přípojka by byla pro ně samotné příliš nákladná a bez možnosti zajistit
rozšíření pomocí dotace. Proto obec jedná s majiteli bývalého hotelu, kde je plánovaná
přestavba na bytový dům podmíněna rozšířením vodovodního řadu. O tom již byla
uzavřena mezi obcí a investorem plánovací smlouva.
Po diskusi se za obecní úřad s občany rozloučila p. Valíková, poděkovala za účast a
pozvala přítomné na malé posezení s hudbou a popřála příjemnou zábavu. K tanci a
poslechu zahrála hudební skupina Důraz Band.

Alexandra Baňařová
starostka obce

Zapsal : Vlastimil Polášek

Ověřovatelé : Andrea Kuželková
František Cibulka

Vyvěšeno :

Sejmuto :

