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

Zápis ze zasedání ZO ze dne 9.3.2011
Přítomni: p. Baňařová, Kuželková, Škodová,
Valíková, Cibulka, Polášek, Škoda

Omluveni: -------------

Hosté:
p.Zemanová, Polášková Marcela, ing Fousek, Vejvoda,
Fila, Váňa Rostislav, Kolda.

Program:
1) určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele zápisu
2) schválení , doplnění zápisu
3) kontrola předešlého zápisu
4) projednání žádosti SDH Hvězdonice
5) obecně závazné vyhlášky obce
6) Hvězdonické listy
7) výroční schůze
8) výměna vánočního osvětlení v parku
9) Pískovna, režim a zázemí
10) činnost finančního výboru
11) různé

1)Zastupitelé obce určili jako ověřovatele zápisu p. Škodovou a p. Cibulku,
jako zapisovatele p. Poláška.
Hlasování: všichni pro

2)Zastupitelé doplnili program o bod:
10) činnost finančního výboru
Po té projednali a schválili navržený program
Hlasování: všichni pro

3) Zastupitelé překontrolovali zápis z předešlého zastupitelstva
P. Škodová vznesla námitku k bodu č.3 tohoto zápisu. Je přesvědčena, že se o
tomto bodě nehlasovalo. S touto námitkou souhlasí i p. Polášek a p.Škoda,
s touto námitkou nesouhlasí p. Baňařová, Valíková, Kuželková, Cibulka.

4) Zastupitelé projednali a po té zamítli žádost SDH Hvězdonice o zařazení do
itegrovaného záchranného systému.
P. starostka přizvala p. ing. Fouska, z hasičského záchranného sboru Benešov,
který vysvětlil, že zařazení do IZS, by bylo pro SDH Hvězdonice velký závazek
a pro obec velká finanční zátěž.
P. Škoda vystoupil za SDH Hvězdonice a oznámil ZO, že ustupují od tohoto
záměru.
Hlasování: všichni pro zamítnutí této žádosti

5) P.starostka seznámila zastupitele s obsahem nově přepracovaných obecně
závazných vyhlášek, které jim předem přeposlala k prostudování. Zastupitelé
projednali a schválili nové obecně závazné vyhlášky:
OZV č. 3/2011 o místním poplatku ze psů
hlasování: všichni pro
OZV č. 4/2011 kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Hvězdonice.
hlasování: všichni pro
OZV č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Hvězdonice.
hlasování: 6 pro 1 se zdržel
OZV č. 2/2011 o poplatku za komunální odpad.
hlasování: 6 pro 1 se zdržel

6) Zastupitelé projednali a schválili vydávání Hvězdonických listů.
P. Škodová oznámila ZO, že se nebude podílet na vydávání těchto listů.
Ze spolupráce odstoupil i p. Hrůza.
Hlasování: všichni pro

7) Zastupitelé projednali a vzali na vědomí termín výroční schůze obce, která se
bude konat 8.4.2011 od 18.00 v hostinci „U Kuželků“.
Dále projednali občerstvení formou konzumačních lístků v hodnotě 100KČ.
Po skončení výroční schůze bude následovat volná zábava s hudbou.

8) Zastupitelé projednali a schválili koupi nové vánoční výzdoby do parku s 30ti % slevou.
Hlasování 6 pro 1 se zdržel

9) V tomto bodě zastupitelé projednávali stanovení řádu konání akcí v zázemí
areálu Pískovny. Padl návrh povolovat pouze akce, které budou přístupné
veřejnosti. Řešil se nákup mobilního WC. Nákup byl zamítnut(vysoká cena,
údržba, skladování).
P. Škoda byl požádán o zjištění možnosti levnějšího nájmu mobilního WC.
P. Cibulka navrhoval zakoupení camping záchodů, které jsou podstatně levnější
než mobilní WC.
P. Cibulka byl požádán o zjištění cenových nabídek.
P. starostka informovala zastupitele o záměru vybudování elektropřípojky
společně s veřejným osvětlením na Pískovně.
Zastupitelé tento bod odložili na příští ZO.

10) Předsedkyně finančního výboru p. Škodová seznámila zastupitele se
zápisem z kontroly hospodaření s finančními prostředky obce a poté je předala
p. starostce.

11) různé
P. Škodová připomínkovala doplnění vyhlášky o psech. Rušení občanů
neustálým vytím a štěkotem nemůže řešit OZV, ale musí být řešeno občansko
právním soudem, taktéž stížnosti na psy, kteří nejsou zaevidovány správcem
poplatku ze psů a v obci se zdržují.
Dotazy p. Škodové na p. starostku:
a) dotaz na činnost za uplynulý měsíc – zodpovězeno p. starostkou.
b) dotaz na prostory měřené elektroměrem obecního úřadu – WC, společné
prostory, knihovna, hasičárna, obecní úřad.
c) dotaz na kominíka – obecní úřad jej nebude objednávat
d) dotaz na rozježděné hřiště a nezamčenou závoru na Pískovně – zastupitelé
neví
e) dotaz na elektronickou desku – zveřejnění termínu ZO, bylo opomenuto.
f) dotaz na kontrolní řád – obecní úřad jej nemá.

g) dotaz na zákony a další předpisy k činnosti finančního komise – jen to, co již
bylo p. starostkou p. Škodové poskytnuto.
h) dotaz na přítomnost předsedy finanční komise při květnovém auditu obce –
vždy je přítomna p. starostka a účetní obce, pokud si auditor nevýžádá jinak
i) dotaz na inventarizaci majetku obce za rok 2010 – odkaz na p. účetní.
Určilo se místo pro vývěsku v nových Hvězdonicích, která bude umístěna na
pozemku před mostem přes potok po levé straně při výjezdu z obce.
P. starostka informovala ZO, že na místech pro sběr tříděného odpadu přibude
kontejner,, tetrapack‘‘(papírové obaly od mléka a jiných nápojů)
P. starostka informovala zastupitele o jednání na SÚS ohledně vodorovného
značení křižovatky na vjezdu do Hvězdonic, především pak ohledně žel.
přejezdů v obci, které jsou v dezolátním stavu. Ze strany SÚS byla přislíbena
náprava.

Alexandra Baňařová
starostka obce

Zapsal : Vlastimil Polášek

Ověřili: František Cibulka
Svatava Škodová

Vyvěšeno: 21.03.2011

Vyvěšeno na el. desce obce:

Sejmuto: 6.04.2011

