Zápis ze zasedání ZO ze dne 15.09.2010
Přítomni: p. Baňařová, Polášek, Valíková, Volf, Zemanová
Omluveni: Škvorová

Program:
1) seznámení s výroční zprávou Malého Posázaví
2) projednání dodatku č. 2 k Rámcové partnerské smlouvě
3) odpadové hospodaření obce
4) koeficient daně z nemovitosti
5) odkoupení pozemku
6) osazení dopravního značení v obci
7) rozpočtové opatření č.5
8) ustanovení volební komise
9) přehled finančních dotací do obce za r. 2009
10) provoz dětského a sportovního hřiště
11) smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
12) různé
1) starostka obce seznámila zastupitele s výroční zprávou mikroregionu Malé Posázaví za rok
2009, informovala o ukončení pracovního poměru dohodou s bývalou manažerkou Barborou
Čmelíkovou k 31.08.2010 a o přijetí manažerky nové, paní Kateřiny Chobotové k 16.08.2010.
Nová manažerka je stejně jako paní Čmelíková zaměstnanec Posázaví o.p.s. s tím, že je
určena výhradně pro práci našemu mikroregionu.
2) ZO byli seznámeni, projednali a nasledně vzali navědomí dodatek č.2 k Rámcové
partnerské smlouvě mezi Posázavím o.p.s. a mikroregionem Malé Posázaví. Tento dodatek se
týká již dříve platného pravidla o odvodu 3% z přiznané dotace pouze z programu Leader zpět
Posázaví o.p.s. a slouží rozvoji regionu.
3) ZO se zabývali v rámci odpadového hospodářství v obci problematikou nárůstu tříděného
odpadu, především velkoobjemového. Z tohoto důvodu bylo potvrzeno, že letošní podzim
nebude velkoobjemový odpad organizován – viz zápis z 16.06.2010. Proběhne pouze svoz
žel. šrotu a nebezpečného odpadu, a to 16.10. 2010.
Dále se zastupitelé zabývali problematikou neplatičů, kteří svým počínáním porušují
obecně závaznou vyhlášku. Jedná se především o rekreanty, ale i o trvale bydlící. Všichni
budou vyzváni k úhradě.
4) Opětně se zastupitelstvo zabývalo výší daně z nemovitosti. Tato problematika byla
odložena z předchozího zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že hlasování nebylo platné ( 2 se
zdrželi, 3 pro ponechání daně v současné výši, nikdo proti), bude řešeno opět na dalším
zastupitelstvu.

5) ZO projednalo žádost pana Kuželky nejst. o odkoupení pozemku ppč. 1772, k.ú.
Hvězdonice, o výměře 114 m2, který je zapsán jako trvalý travní porost a je součástí místní
komunikace. Na základě předloženého znaleckého posudku č. 284/30/2010 v celkové výši
6.690,- Kč bylo rozhodnuto pozemek odkoupit a následně zažádat o vyjmutí ze zemědělského
půdního fondu, které je v intravilánu obce v tomto případě bezplatné.
Smlouvu připraví JUDr Josef Havlík.
Hlasování: všichni pro
6) z důvodu zvýšení bezpečnosti v obci rozhodli zastupitelé o osazení nového dopravního
značení v obci. Jedná se o první křižovatku s odbočením vpravo při vjezdu do obce, která není
respektována a neustále v ní parkují auta. V letošním roce zde byly již dvě autonehody ( bude
označena zákazem zastavení). Dále se jedná o přechod pro pěší přes železnici, kdo často
projíždí motorky a čtyřkolky. Přechod je úzký a značně nepřehledný. Zde budou instalovány
značky pouze pro pěší a dále dvě parkové zábrany. Starostka předložila zpracované nabídky
firmy Quo, s.r.o., se kterou problematiku řešila. ZO rozhodli o zadání této zakázky v celkové
výši 21.201,80 Kč vč. DPH.
Hlasování: všichni pro
7) ZO projednali a schválili rozpočtové opatření č. 5, které bude nedílnou součástí tohoto
zápisu.
Hlasování: všichni pro
8) starostka informovala zastupitele o jmenování volební komise, strana SNK-Pro obec
doručila delegování svých zástupců do volební komise již po platné lhůtě. Tato lhůta byla
zákonem stanovena do 15.09. do 16,00 hod. Zmocněnec za stranu SNK – Pro obec přinesl
delegačenku osobně v 17,50 hod., tedy po platné zákonné lhůtě.
9) starostka seznámila zastupitele s výší získaných finančních prostředků z dotací do rozpočtu
obce.Tato částka činí 397.721,- Kč. Přehlednou tabulku obsahuje i závěrečná zpráva
mikroregionu.
10) starostka vyzvala zastupitele ke zvážení organizace pronájmu či zapůjčení sportovního
hřiště se zázemím Na pískovně. Konstatovala, že obec z rozpočtu pravidelně platí úklid a
údržbu hřiště včetně sekání a v letošním roce zakoupila dva betonové odpadkové koše a hradí
svoz odpadu ze hřiště. Proto je potřeba provozu hřiště především pro čistě soukromé akce dát
řád a pravidla. Z hygienických důvodů je třeba trvat při každé větší akci na umístění
mobilního WC a dodržování jakéhosi „klidového režimu“ po 22 hod. Zastupitelé si ponechali
lhůtu na stanovení pravidel do dalšího zasedání.
11) Starostka projednala se zastupiteli návrh smlouvy a o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi Obcí Hvězdonice (jako budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce,a.s. (
jako budoucí oprávněná). Tato smlouva je vedena pod číslem IE-12-6001213/VB001a týká se
uložení kabelů el. vedení do země. Zastupitelé rozhodli, že věcné břemeno bude zřízeno za
úhradu, a to v částce 25.000,- Kč vč. DPH.
Hlasování: všichni pro
12) Starostka vyzvala předsedy finančního a kontrolního výboru k doplnění zápisů. Audit na
obci proběhne 24.09.2010.

Starostka informovala o dalším jednání – urgenci žádosti na SÚS o vodorovné značení na
komunikaci III. třídy při výjezdu z obce na hlavní silnici.
Z bezpečnostních důvodů dojde k redukčnímu řezu dvou vzrostlých stromů v obci. Provede
odborná firma.

Alexandra Baňařová
starostka obce

Zapsala: Valíková Marie
Ověřili: Volf Jan
Zemanová Miluše

Vyvěšeno: 22.09.2010
:
Vyvěšeno na el. desce: 15.09.-15.10.2010

Sejmuto: 8.10.2010

