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

Zápis ze zasedání ZO ze dne 12.10.2011
Přítomni: p. Baňařová, Kuželková, Škodová, Valíková, Cibulka,
Škoda
Omluveni: p. Polášek
Hosté:
p. Urbanová
Program:
1) určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele zápisu
2) schválení , doplnění zápisu
3) kontrola předešlého zápisu
4) práce jednotlivých výborů
5) kontrola KÚ – evidence obyvatel
6) žádost o dotace – SZIF
7) opravy místních komunikací
8) rozpočtové opatření č. 4
9) rekonstrukce vodárny, oplocení
10) obnova VO, úvěr
11) různé
1)Zastupitelé obce určili jako ověřovatele zápisu p. Kuželkovou a p. Škodu,
jako zapisovatele p. Valíkovou.
Hlasování: všichni pro
Usnesení:
I) ZO schvaluje ověřovatele a zapisovatelku zápisu.
2)Zastupitelé doplnili program o bod č.8.
Po té projednali a schválili navržený program
Hlasování: všichni pro
Usnesení:
I) ZO schvalují rozšířený program jednání
3) Zastupitelé překontrolovali a schválili zápis z předešlého jednání
zastupitelstva . P. Škodová nesouhlasí s několika body, které upřesňuje.
V diskusi konstatuje místostarostka, že zápis je shrnutím jednání, p. Cibulka

konstatuje, že není stenografický zápis a že jej ověřovatelé podepsali bez
výhrad. P. Škoda se omlouvá, z časových důvodů potřebuje odejít dříve a
navrhuje tento bod řešit až ke konci zasedání ZO.
Pokračování diskuse k bodu č.3, omluven p. Škoda.
P. Škodová se obrací na starostku, zda zápis zapisovateli upravuje. Ta
odpovídá, že ano, ale pouze po stránce věcné. A to především proto, že zápis je
často dál využit jako příloha různých dalších dokumentů ( smlouvy aj.) a že pod
zápis připojuje svůj podpis. Dále jej vždy ověřují dva pověření zastupitelé.
Hlasování: 4 pro proti: p. Škodová
Usnesení:
I) ZO schvalují zápis z jednání ZO ze dne 31.08.2011.
4) P. Škodová seznámila ZO se zápisem z kontroly finančního výboru ze dne
16.09. Výbor kontrolu nemohl provést, protože ZO neupřesnilo její náplň( viz
zápis ZO ze dne 8.06.2011). Starostka odpovídá, že zákon 128/2000 Sb.
stanovuje náplň práce výborů a účetní obce byla výboru plně k dispozici. P.
Škodová namítá, že dle zápisu z posledního jednání ZO toto vždy upřesní náplň
činnosti. Na to odpovídá místostarostka, že i paní Škodová je zastupitelkou a
měla tedy na zasedání ZO požádat o stanovení náplně činnosti. Pokud tak
neučinila, měla postupovat v souladu se zákonem o obcích.
Starostka navrhuje stanovit další termín kontroly FV na měsíc listopad. P.
Škodová zatím neví konkrétní datum, ten včas upřesní.
Starostka znovu vyzývá předsedkyně výborů, aby termíny svých kontrol
sledovaly a seznamovaly s nimi zastupitele a především členy výborů a účetní,
a to alespoň týden před zasedáním výboru.
P. Kuželková připomíná termín kontroly KV a to 21.10. od 17,00 hod. Dále se
obrací na ZO, to neurčuje žádnou mimořádnou náplň kontroly nad rámec zákona
128/2000Sb.
Usnesení:
I) ZO vzalo na vědomí zprávu o činnosti FV a KV. Oba výbory se řídí
především zákonem č. 128/2000 Sb. a dále platí usnesení ZO z 8.06.2011, č.6/
I,II,III, které z tohoto zákona vychází.
5) Starostka dále seznámila zastupitele s kontrolou z Krajského úřadu
Středočeského kraje na úseku evidence obyvatel, kdy nebyly zjištěny žádné
nedostatky.
Usnesení:
I) ZO vzalo na vědomí závěr z provedené kontroly z KÚ Stř. kraje na úseku EO.

6) ZO projednali a poté schválili podání žádosti o dotaci na „Rekonstrukci
budovy bývalé hasičské zbrojnice“ z dotačního titulu PRV. Dále se zavázali ke
spoluúčasti na financování povinné spoluúčasti z rozpočtových příjmů.
Hlasování: všichni pro
Usnesení:
I) ZO schválili podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Rekonstrukce
bývalé hasičské zbrojnice“ z dotač. titulu PRV.
7) Starostka informovala zastupitele o ukončení prací na opravách místních
komunikací metodou turbo . Dále konstatovala, že komunikace od p. Kuželky st.
směrem k p. Pěničkové je nejhorší komunikací v obci a bude se muset uvažovat
o její rekonstrukci jinou metodou, než byla použita.
Usnesení:
I) ZO vzalo na vědomí ukončení prací na opravách místních komunikací.
8) Starostka předložila zastupitelům návrh rozpočtového opatření č. 4.
Zastupitelé jej projednali a poté schválili.
Hlasování: 6 pro
Usnesení:
I) ZO schvaluje rozpočtové opatření č.4.
9) Starostka informovala zastupitele o zdání zpracování nabídky rozpočtu na
rekonstrukci vodárny, včetně výměny shnilého oplocení v I. ochranném pásmu
vod. zdroje.K opravě by mohlo dojít ještě v tomto roce.
Dále konstatuje, že oprava ČOV II. včetně oplocení je již hotova, práce byla
odvedena kvalitně.V příštím roce bude potřeba vyřešit rozsáhlejší opravu ČOV
I.
Hlasování: všichni pro
Usnesení:
I) ZO souhlasí s rekonstrukcí vodárny a výměnou oplocení .
10) Starostka informovala ZO s prací výběrové komice při hodnocení nabídek
v rámci akce „Obnova veřejného osvětlení“. Výběrová komise pověřená ZO
usnesením č.9 ze dne 31.08.rozhodla o výběru nejvhodnějšího kandidáta. AZ
Elektrostav, a.s. Nymburk. Celková částka za dílo vč. DPH je 1.212.120,Kč.Celá složka výběrového řízení je nabídnuta zastupitelům k nahlédnutí.
Pan Cibulka navrhuje požádat o úvěr v celé výši, tedy 1.200.000,- Kč.
Hlasování: 5 pro zdržela se. p. Škodová

Usnesení:
I) ZO po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši
1.200.000,- Kč se splatností 8 let na financování akce “Obnova veřejného
osvětlení“ s Českou spořitelnou, a.s. a zajištění úvěru budoucími rozpočtovými
příjmy obce.
II) ZO pověřuje starostku obce k uzavření této smlouvy .

11) Starostka informuje ZO o práci kulturní komise – zájezd do divadla se
uskuteční dne 10.12., plakáty jsou vyvěšeny, lístek za 200,- Kč zahrnuje i
dopravu.
P. Škoda informuje o ceně prken z recyklovaného plastu na obecní lavičky. Je
pověřen jejich objednáním včetně dopravy. Cena je cca 12.500,- Za 50 ks bez
dopravy. Dále nabízí provést výměnu ve své režii.
ZO se dohodli na uskutečnění podzimního svozu separovaného odpadu. SDH
zajistí sběr žel. šrotu, starostka zajistí termíny a plakáty.

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva ve 20,30hod.

Alexandra Baňařová
starostka obce

Zapsala: Valíková Marie, 19.10.2011

Ověřili: Andrea Kuželková
Jan Škoda

Vyvěšeno: 20.10.2011
Vyvěšeno na el. desce obce: 20.10. – 7. 11. 2011

Sejmuto: 7.11.2011

