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

Zápis ze zasedání ZO ze dne 24.11.2010
Přítomni: p. Baňařová, Cibulka, Kuželková, Škodová, Škoda,
Polášek, Valíková
Omluveni: Hosté:

p. Jasanská, Jasanský, Špalinger, Špalingerová,
Urbanová, Zemanová

Program:
1) určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele zápisu
2) schválení , doplnění zápisu
3) kontrola předešlého zápisu
4) rozpočtové opatření č. 6
5) návrh rozpočtu pro rok 2011
6) změna úředních hodin
7) činnost jednotlivých výborů
8) mikulášská nadílka
9) odpadové hospodářství
10) diskuse

1) Zastupitelé obce určili jako ověřovatele zápisu p. Cibulku a p. Škodu, jako
zapisovatele p. Poláška
Hlasování: všichni pro
2) Zastupitelé doplnili program o bod odpadové hospodářství po té projednali a
schválili navržený program
Hlasování: všichni pro
3) Zastupitelé překontrolovali zápis z předešlého zastupitelstva

4) Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 6
Hlasování: všichni pro
5) Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2011 a s rozpočtovým
výhledem na roky 2012, 2013.
Tyto dokumenty byly dne 26. 11. 2010 vyvěšeny na úřední desce, kde dle
zákona o obcích musí být 15 dnů . Schvalovat se budou na příštím zasedání
zastupitelstva obce.
6) Zastupitelé projednali a schválili změnu úředních hodin obecního úřadu
s platností od 1. 1. 2011
nové úřední hodiny jsou stanoveny: středa dopoledne 8.00---12.00
středa odpoledne 16.30--18.30
Hlasování: všichni pro
7) Zastupitelé byli seznámeni s činností jednotlivých výborů.
8) Zastupitelé projednali mikulášskou nadílku. Po té schválili na tuto akci částku
10000 Kč
Hlasování: všichni pro
Mikulášská nadílka se bude konat 6. 12. 2010 od 16.30 v hostinci U Kuželků
9) Zastupitelé projednali a odsouhlasili ceny známek na svoz komunálního
odpadu na rok 2011.Ceny jsou uvedeny v příloze.
Hlasování: všichni pro
10) Diskuse
P. Škodová navrhla jako bod příštího zasedání možnost vydávání čtvrtletníku o
dění v obci a na příštím zasedání podá návrh na realizaci, obstará výtisky z
jiných obcí. Dále navrhla, aby se projednalo dopravní značení křižovatky na
výjezdu z obce u dálničního mostu a lepší zajištění bezpečnosti provozu v obci.
P. starostka již objednala vodorovné značení této křižovatky u SÚS Benešov.
Realizace by měla proběhnout v jarních měsících.
P. starostka společně s p. Cibulkou zařídí koupi sněhové frézy.Tento záměr byl
již předešlým zastupitelstvem schválen.
Dále požádala p. Cibulku o umístění kontejnerů na posypový materiál a nákup
tohoto materiálu.
Diskutovalo se o možnosti monitorování výjezdu z obce. P. starostka se již
informovala na policii ČR. P. Škoda byl pověřen zjištěním cenových nabídek.
Zastupitelé se dohodli o roznášce pozvánek na výroční schůzi obce, která se
bude konat v termínu únor, březen 2011.
Řešila se možná likvidace vozu Citroen bx u nádraží.

P. Škodová byla požádána, aby zakoupila 5x zákon o obcích pro zastupitele
obce. Obec vše proplatí.
P. Polášek jako předseda výboru pro odpadové hospodářství byl požádán, aby
vyzval občany, kteří neuhradili poplatky za odpady a jiné obecní poplatky,
k jejich uhrazení.Seznam neplatičů dostane u p. Valíkové.
P starostka se poptala po nabídkách konkurenčních firem na svoz
komunálních odpadů :
.A.S.A. Říčany
Jednorázové známky-------nevedou
Vývoz 1x14 dní-------------748 Kč
Roční známka---------------2120 Kč (kontejnery, popelnice-nájem)
Technické služby Benešov
Jednorázové známky-------nevedou
Roční známka--------------2044 Kč (popelnice, kontejnery-platí zákazníci)

Alexandra Baňařová
starostka obce

Zapsal : Vlastimil Polášek
Ověřili: František Cibulka
Jan Škoda
Příloha ceník známek na rok 2011
Vyvěšeno:

Vyvěšeno na el. desce obce:

Sejmuto:

