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

Zápis ze zasedání ZO ze dne 31.8.2011
Přítomni: pí Baňařová, Kuželková, Škodová,
Valíková, p. Cibulka, Polášek, Škoda

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

Hosté:
Fila,

pí Zemanová, Španingerová, p. Španinger, Vejvoda,

Program:
1) určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele zápisu
2) schválení , doplnění zápisu
3) kontrola předešlého zápisu
4) hospodaření obce, dílčí audit
5) kontrola, plnění smlouvy s fa Eko-kom
6) interní směrnice č.1/2011
7) opravy místních komunikací
8) rekonstrukce ČOV II (u stanového tábora)
9) rekonstrukce veřejného osvětlení, výběrové řízení, ustanovení
výběrové komise
10) úvěr, veřejné osvětlení
11) rozpočtové opatření č. 3
12) změna ÚP obce 2A
13) dary obce pro novorozence
14) různé

1)Zastupitelé obce určili jako ověřovatele zápisu pí Valíková, Kuželková
jako zapisovatele p. Poláška.
Hlasování: všichni pro

2)Zastupitelé doplnili program o body:

5) kontrola, plnění smlouvy s fa Eko-kom
6) interní směrnice č.1/2011
10) úvěr, veřejné osvětlení
11) rozpočtové opatření č. 3
12) změna ÚP obce 2A
13) dary obce pro novorozence
Po té projednali a schválili navržený program
Hlasování: všichni pro

3) Zastupitelé překontrolovali zápis z předešlého zastupitelstva,
pí Škodová vznesla námitku k bodu č.6 tohoto zápisu, protože posílala na MV
dotaz a ne stížnost a proto žádá o opravu bodu č. 6.

4) Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce a dílčím auditem, který byl
bez závad. Pí starostka seznámila přítomné, že byl doplacen jeden z úvěrů na
ČOV, dále sdělila přítomným současný stav na účtu obce.

5) Pí starostka seznámila zastupitele o kontrole hospodaření a účetní evidence
mezi fa Marius Pedersen a Eko-kom - vše bez závad

6) Zastupitelé projednali a schválili interní směrnice č.1/2011
interní směrnice viz příloha
hlasování : 6 pro, 1 se zdržel

7) Zastupitelé byli seznámeni s plánem a rozpočtem na opravy veřejných
komunikací v obci. Po té vše projednali a schválili.
Hlasování : všichni pro

8) Zastupitelé byli seznámeni s plánem opravy ČOV II (u stanového tábora)
Bude provedena oprava podezdívky oplocení, výměna pletiva, natření vrat a
vrátek, oprava prasklin na fasádě včetně nátěru.
Předloženy dvě nabídky :
Pavel Chuchla Praha--------------130 200,- Kč
Pavel Novák Stříbrná Skalice----89 555,- Kč
Obě nabídky včetně DPH.
Zastupitelé projednali a schválili opravu ČOV II .
Opravu bude provádět p. Pavel Novák
Hlasování : všichni pro

9) V tomto bodě pí starostka připomněla zastupitelům plán společnosti ČEZ o
pokládce venkovního vedení NN do země. Tato pokládka by měla proběhnout
v podzimních měsících tohoto roku. S tím souvisí nutná rekonstrukce veřejného
osvětlení, jelikož stávající osvětlení je na sloupech NN.
Projekt a stavební povolení je již vyřízeno.
ZO ustanovilo výběrovou komisi v tomto složení : pí Baňařová, p. Cibulka,
Polášek. Tato komise se sejde v pondělí 5. 9. 2011, aby se dohodla na kritériích
výběru uchazečů o tuto zakázku. Pí starostka byla pověřena oslovením firem,
které by měly zájem o tuto zakázku.
Zastupitelé projednali a schválili členy do výběrové komise a plán rekonstrukce
veřejného osvětlení.
Hlasování : všichni pro

10) Zastupitelé projednali a schválili výši úvěru na rekonstrukci veřejného
osvětlení, která bude 1 000 000,- Kč a pověřili pí starostku o vyřízení úvěru u
České Spořitelny.
Hlasování : 6 pro 1 proti

11) Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 3
hlasování : všichni pro

12) Zastupitelé projednali a schválili změnu územního plánu obce podle § 6 ods.
5 písm. b zákona č. 183/2006sb. , o územním plánování v platném znění
upravené zadání změny č. 2A územního plánu obce Hvězdonice.
Dále ukládá pí starostce
a)informovat navrhovatele změny o schválení zadání změny a uplatněných
požadavcích dotčených orgánů na obsah změny územního plánu obce.
b)zaslat registrační list Krajskému úřadu Středočeského kraje.
c) zajistit zpracování návrhu změny č. 2 v souladu se zadáním.
Vzali na vědomí důvodovou zprávu ( proces pořizování změny a zdůvodnění
úprav zadání změny č. 2A územního plánu obce Hvězdonice.
Investorem změny územního plánu č. 2A bude p. Přílepek.
Hlasování : všichni pro

13) Zastupitelé projednali a schválili zvýšení částky na nákup přívěsků pro nově
narozené občany naší obce.Nová částka je 1 500,- Kč
Hlasování : 6 pro 1 se zdržel

14) Pí starostka informovala zastupitele o možnosti vyvěšení plakátů veřejných
akcí na internetu.
O příspěvku obce 2 000,-Kč na nohejbalový turnaj, který se konal 20. 8. na
Pískovně.
O děkovném dopisu od sdružení hasičů Benešov.
O deratizaci v kanalizaci obce, kterou provedl p. Cibulka
Poděkovala p. Cibulkovi za opravy výtluků na obecních komunikacích.
Probíral se havarijní stav laviček v obci. P. Škoda navrhl jestli by nebylo možné
nahradit prkna za recyklovaný plast. Do příštího ZO se poohlédne po
možnostech.
Prostřednictvím pí Škodové upozorňoval p. Váňa starší na špinavé kryty
veřejného osvětlení a žádá jejich vyčištění.
Pí Škodová byla požádána jestli by se nestarala o veřejné vývěsky v obci.
(kontrola, odstraňování starých plakátů)
Pí Kuželková předložila návrh na zájezd do Národního divadla pro občany obce
na představení např. : Sluha dvou pánů, Čaj u pana senátora.
P. Fila informoval zastupitele o plánovaných akcích SDH Hvězdonice.(17.9.
poznávání Hvězdonic, 22.10. drakiáda)
Dále upozorňoval na propadlé kanály na nově opravené cestě pod nádražím.
Pí starostka zjistí, zda není cesta ještě v záruce.
Probírala se plánovaná oprava dětského hřiště na pískovně, případně výběr nové
firmy k jeho opravě.

Pí Škodová
a) vznesla dotaz na změnu postoje účetní obce pí Nálevkové k prováděným
kontrolám FV
Pí starostka neví, proč ke změně došlo.
b) vznesla dotaz na rozpor mezi metodikou č. 3 (která se týká práce FV)
pro zastupitele a zápisem ze zasedání ZO ze dne 8.6.11
dotaz nebyl odpovězen.
c) vznáší námitku k cenově drahým nákupům toaletních potřeb, kávy a čistících
prostředků a zdali by nebylo možné určit nějaké limity na nákup.
pí starostka odpovídá, že rozpočet je schválen.
d) se dotazuje proč jí nebylo dáno na vědomí, že zápis ze zasedání ZO ze dne 8.
6. 11 je již hotov a připraven k ověření.
pí Valíková odpovídá, že se nedovolala, pí Škodová namítá, že telefon ( pevná
linka) je funkční.
e) se dotazuje, proč není k fakturám od O2 přidáno souhrnné vyúčtování.
pí starostka odpovídá : ,, No není.‘‘
f) se dotazuje na provedení fyzické inventury majetku obce.
p. Cibulka odpovídá, že on jí neprováděl, pí starostka upřesňuje : prováděla jí pí
Valíková a Nálevková. Pí Škodová žádá o vysvětlení jak vypadá fyzické
zpracování inventury, odpoví jí pí Nálevková.
g) připomínala ke sdělení pí starostky : dle metodiky č. 3 nejsou zápisy FV
součástí a podkladem k auditu. Jedná se o interní záležitost.
h) vznesla dotaz zda Malé Posázaví přispívá OÚ když zde má sídlo: přispívá
OÚ kancelářskými potřebami a platí si účetní.
Ch) dotaz na kominíka : OÚ je pro občany zajišťovat nebude.

Alexandra Baňařová
starostka obce

Zapsal : Vlastimil Polášek

Ověřili: Marie Valíková
Andrea Kuželková

Vyvěšeno:

Vyvěšeno na el. desce obce:

Sejmuto:

