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

Zápis ze zasedání ZO ze dne 27.1.2011
Přítomni: p. Baňařová, Kuželková, Škodová,
Valíková, Cibulka, Polášek, Škoda

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

Hosté:

p.Zajíčková, Španningerová, Španninger, Jurča, Hrůza,
Fila, Muller Michal

Program:
1) určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele zápisu
2) schválení , doplnění zápisu
3) kontrola předešlého zápisu
4) vyhláška o nakládání s komunálním odpadem
5) vyhláška o místních poplatcích
6) stanovení výše odměn dle novely Nařízení vlády č.37/2003 Sb.
7) nákup mobilního WC
8) veřejná vývěska nové Hvězdonice
9) obecní zpravodaj
10) 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 body:
7) nákup mobilního WC
8) veřejná vývěska nové Hvězdonice
9) obecní zpravodaj
Po té projednali a schválili navržený program
Hlasování: všichni pro
3) Zastupitelé překontrolovali zápis z předešlého zastupitelstva – bez výhrad.
4) Starostka seznámila zastupitele s obsahem nově přepracované vyhlášky o
odpadech č.1/2011, na základě platnosti zák. 208/2009 Sb. daňový řád, účinné
k 1.1.2011, kterou jim přeposlala k připomínkování také emailem. Dále
seznámila zastupitele s nutností novou vyhlášku zaslat k připomínkování na
Ministerstvo vnitra.
Starostka informovala o zapracování svozu bioodpadu nově do vyhlášky s
tím, že pro konečnou cenu svozu bude třeba zjistit zájem o tuto službu z řad
občanů. Orientační cena svozu tohoto odpadu by byla 1100 ,- Kč vč. DPH za
120 l nádobu a 1300,- Kč vč. DPH za 240 l nádobu. Vývoz by byl 34x/rok,
nádoby poskytne svozová firma zdarma. Zastupitelé neměli námitek ke znění
nové vyhlášky, výše poplatku se stává přílohou vyhlášky.
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: p. Škodová
5) Starostka seznámila zastupitele s potřebou přepracovat také vyhlášku o
místních poplatcích na základě zák. 208/2009 Sb. daňový řád. Zastupitelé
projednávali možnosti zpoplatnění užívání obecních prostranství, například:
umístění dočasných staveb, výkopové práce, umístění reklamy, vyhrazení místa
pro stání. Starostka vyzvala zastupitele k prostudování této problematiky a
podání návrhů na příštím zasedání.
6) Zastupitelé vzali na vědomí snížení odměn zastupitelů o 5% dle novely
Nařízení vlády č. 37/2003Sb. účinné k 1.1.2011.
7) Zastupitelé projednali návrh p. Škody na koupi mobilního WC, které by bylo
využito k různým akcím v obci. P. Škoda dodal i cenové nabídky, které se
pohybují mezi 20000-30000 Kč. Návrh byl odložen na příští ZO, kde se k němu
ostatní zastupitelé vyjádří a bude řešen i režim používání, případně úklidu.

8) Zastupitelé projednali návrh p. Škody na osazení vývěsky v nových
Hvězdonicích. P. starostka informovala, že vývěska v této části obce již byla.
Musela být odstraněna, protože stála na soukromém pozemku a jeho majitel
s umístěním nesouhlasil. Bylo rozhodnuto, že pokud se najde vhodné místo pro
osazení vývěsky, tato tam bude instalována. (projedná p. Baňařová)
9) P. Hrůza předal zastupitelům návrh prvního čísla obecního zpravodaje,
obeznámil přítomné, že náklady na tisk budou dobrovolným darem a
příspěvkem jeho osoby. P. starostka navrhla pracovní schůzku zastupitelů na
středu 2.2. od 18,00 hod, aby se všichni mohli s obsahem seznámit, podat své
návrhy a připomínky.
10) různé
P.starostka navrhla jako bod příštího ZO nákup nové vánoční výzdoby
do parku, fa Maur nabízí 30 % slevu na nákup nové výzdoby výměnou za
starou do 31.3.2011. Požádala zastupitele k prostudování nabídky a podání
návrhů na příštím zasedání.
P. starostka informovala o příspěvku obce ve výši 2000,- Kč na Okresní SDH
Benešov- dle schváleného rozpočtu.
P. starostka projednala s firmou Marius Pedersen možnost vývozu popelnic
1x14 dnů - výsledná nabídka je 1200,- Kč vč. DPH .
P. starostka zmínila záměr vypracovat projekt na další budování chodníků v
obci. Projekt musí být v návaznosti na akci ČEZ – rekonstrukce nadzemního
vedení NN, resp. na vydané stavební povolení, aby byla zřejmá trasa vedení NN.
Vzhledem k tomu, že ČEZ žádá o vydání stavebního povolení v tomto měsíci,
bude možné projekt na chodníky již zadat.
P. Škoda informoval zastupitele o výsledku průzkumu ohledně monitoringu
obce. Konstatoval, že by realizace tohoto monitoringu byla finančně nákladná.
Dále informoval o plánovaných akcích a činnosti SDH Hvězdonice.
Diskutovalo se o možnosti znovuobnovení svozu železného šrotu hasiči
přímo od domů.
P. Fila žádal zastupitele o možnost garážovaní hasičského auta v zimních
měsících v prostorách bývalé hasičské zbrojnice, aby toto auto mohlo být trvale
napuštěno vodou a připraveno k zásahu. Dále informoval, že SDH Hvězdonice
bude odkupovat od ČD pozemek na nádraží pro stání hasičské techniky.

Projednával se problém ohledně zborcené studny p. Jurči. P. starostka sdělila
p. Jurčovi, že vyjádření obce je pouze z hlediska územního plánu a doporučila,
aby se obrátil na odbor životního prostředí a především si nechal vypracovat
znalecký posudek ( předán kontakt na RNDr Snevajse, který posudky
zpracovává).
Diskutovalo o možnosti pořádání dalších akcí na pískovně ( například pečení
vepřových kolen ,obdoba bedrčské husy, nebo uspořádání sranda trhu). Dále o
úpravě režimu těchto prostor, především o pořádání soukromých akcí, možnosti
nájmu apod.

Alexandra Baňařová
starostka obce

Zapsal : Vlastimil Polášek

Ověřili: František Cibulka
Svatava Škodová

Vyvěšeno:
Vyvěšeno na el. desce obce:

Sejmuto:

