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

Zápis ze zasedání ZO ze dne 10.11.2011
Přítomni: p. Baňařová, Kuželková, Valíková, Cibulka, Polášek,
Škoda
Omluveni: p. Škodová
Hosté:
ing. Jasanský
Program:
1) určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele zápisu
2) schválení , doplnění zápisu
3) kontrola předešlého zápisu
4) závěr z dílčího přezkoumání hospodaření obce
5) žádosti o dotace
6) zimní údržba
7) ceny vodného a stočného pro rok 2012
8) ceny komunálního odpadu pro rok 2012
9) výbory a komise
10) odměny zaměstnanců na dohody
11) inventarizační a likvidační komise

1) Zastupitelé obce určili jako ověřovatele zápisu p. Poláška a p. Cibulku,
jako zapisovatele p. Valíkovou.
Hlasování: všichni pro
2) Starostka navrhla doplnění programu, ten byl po té schválen.
Hlasování: všichni pro
3) Zastupitelé schválili zápis z předešlého zastupitelstva .
Hlasování: všichni pro

4) Starostka seznámila zastupitele se zprávou krajských auditorů k dílčímu
přezkoumání hospodaření obce v roce 2011, zastupitelé vzali zprávu n vědomí.
5) Starostka seznámila zastupitele s možnostmi podávání žádostí o dotace ze
Středočeského kraje na rok 2012. Navrhla podání žádosti o dotaci na výměnu
oken v budově obecního úřadu a dále požádat opakovaně o dotaci na přestavbu
budovy bývalé hasičské zbrojnice.
Hlasování: všichni pro
6) Starostka seznámila ZO s nabídkou na zimní údržbu obce od firmy Bílek,
Přestavlky a Agro Přestavlky a.s., a dále informovala zastupitele o svém jednání
s předsedou Agra ing. Řehákem o případném snížení cen pro rok 2012.
Zastupitelstvo rozhodlo o výběru firmy Agro Přestavlky a.s., pro dobrou
zkušenost v uplynulých letech a pro lepší technické vybavení firmy.
Hlasování: všichni pro
7) Starostka informovala ZO o jednání s VHS Benešov o cenách pro rok 2012 a
o ztrátě na vodném. V příštím roce vstupuje v platnost vyhláška 120/2010, která
určuje počet m3 fakturovaných dle vyhlášky, kde nejsou vodoměry a dále se
mění výše DPH z 10 na 14%.
ZO se jednomyslně rozhodlo pro rok 2012 takto:
Cena stočného 45 Kč/m3 vč. 14% DPH( 45x36=1620,- Kč na osobu a rok)
Cena vodného 40,- Kč vč. 14% DPH dle vodoměru
Hlasování: všichni pro
8) Zastupitelstvo projednalo a schválilo ceny komunálního odpadu včetně
separace pro rok 2012. Poplatek za separaci již nebude vybírán zvlášť na osobu,
ale v souladu se zákonem musí být obsažen v ceně poplatku. Tento ceník je
přílohou zápisu.
Hlasování: všichni pro
9) Starostka seznámila zastupitelstvo s výpovědí účetní p. Nálevkové a navrhla
změnu ve složení finančního a kontrolního výboru s tím, že kvalitní účetní je pro
chod obce nepostradatelná. Neustálé obstrukce ze strany předsedkyně
finančního výboru jsou kontraproduktivní a náročnou práci pouze ztěžují. Když
bylo zřejmé, o čem se v tomto bodě ( výbory a komise) bude jednat, pan Polášek
vznesl návrh tento bod odložit na příští zasedání ZO z důvodu nepřítomnosti p.
Škodové. S tímto návrhem souhlasil i pan Škoda. Starostka konstatovala, že ZO
je usnášeníschopné a navrhuje nové složení finančního výboru:
Hlasování: 4 pro
proti : p. Škoda, Polášek
Dále nové složení kontrolního výboru:
Hlasování: všichni pro

Pan Škoda navrhuje zrušit výbor pro životní prostředí a sociální a kulturní
výbor.
Hlasování: všichni pro
Nové složení výborů tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.
10) ZO dále navrhují finanční odměny za rok 2011:
p. Hruška, Hrušková, po 1.000,- Kč
p. Cibulka 5.000,- Kč
Hlasování: 5 pro zdržel se: p. Cibulka
p. Nálevková 6.000,- Kč
Hlasování: 5 pro zdržel se: p. Polášek
11) Starostka navrhuje složení inventarizační a likvidační komise:
Inventarizační: Baňařová, Nálevková, Cibulka
Likvidační: Kuželková, Valíková, Škoda
Dále předkládá zastupitelům Směrnici k inventarizaci a Plán inventur ke
schválení.
Hlasování: všichni pro
Alexandra Baňařová
starostka obce

Zapsala: Valíková Marie, 20.11.2011

Ověřili: František Cibulka
Vlastimil Polášek

Vyvěšeno: 30.11.2011
Vyvěšeno na el. desce obce: 30.11. – 15.12.2011

Sejmuto: 15.12.2011

