Zápis ze zasedání ZO ze dne 24.02.2010
Přítomni: p. Baňařová, Škvorová, Valíková, Volf, Polášek,
Zemanová
Program:
1. změna ÚP obce č.2
2. pravidla pro povolení užívání znaku obce
3. žádost o užívání znaku obce
4. žádost o vypsání výběrového řízení
5. výroční veřejná schůze
6. žádost o finanční příspěvek
7. rozpočtové opatření č.1
1. ZO projednalo žádost spol. J.J.N. a.s. o provedení změny územního plánu obce v lokalitě
Levín, na části pozemku PK 1844/1, v majetku výše jmenované společnosti, na využití
následné výstavby fotovoltaické elektrárny. Firma se zavázala uhradit výdaje spojené
s pořízením změny. ZO posoudilo návrh na změnu, který vypracovala p. Pavla Bechyňová
(viz příloha usnesení „Stanovisko ze dne 24.02.2010“) a rozhodlo o jeho vhodnosti.
Zastupitelstvo pověřilo starostku obce sepsáním smlouvy s p. Pavlou Bechyňovou k výkonu
územně plánovací činnosti při pořizování změny.
Hlasování: všichni pro
2. ZO projednalo a schválilo „Pravidla pro povolení užívání znaku obce Hvězdonice“.
Hlasování: všichni pro
3. Na základě schválených pravidel udělilo ZO souhlas SDH Hvězdonice k užívání znaku
obce.
Hlasování: všichni pro
4. Dne 17.02. byla obci doručena písemná žádost SDH Hvězdonice o vypsání nového
výběrového řízení na pronájem budovy bývalé hasičské zbrojnice. Touto otázkou se ZO
zabývalo na svém zasedání již 27.01.2010, kde byli přítomni i všichni členové SDH a kde
byly projednány všechny důvody, proč žádosti nelze vyhovět. Tyto důvody zůstávají i nadále
beze změny, proto ZO rozhodlo hlasováním žádost opět zamítnout.
Hlasování: pro – 2 hlasy, proti – 4 hlasy
5. Výroční veřejná schůze proběhne dne 6.03.2010 v hostinci U Kuželků od 17,00 hod. Jako
hosté budou pozváni i členové SDH Hvězdonice s možností své prezentace. Poukázky na
večeři budou ve výši 80,- Kč na osobu. Od 19,00 hod zahraje skupina Důraz band, ZO
odsouhlasilo částku 6.000,- Kč jako honorář. Plákáty zajistí p. Valíková.

Hlasování: všichni pro
6. ZO obdrželo žádost Posázaví o.p.s. na finanční příspěvek ve výši 6.000,- Kč na akci „Čistá
řeka Sázava“. ZO rozhodlo žádosti vyhovět v případě, že příspěvek nebude uhrazen z účtu
Malého Posázaví společně za celý mikroregion, jehož jsme členskou obcí.
Hlasování: všichni pro
7. ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.I.
Hlasování: všichni pro

Alexandra Baňařová
starostka obce

Zapsala : Valíková Marie
Ověřili: Volf Jan
Zemanová Miluše

Vyvěšeno: 3.03.2010
Vyvěšeno na e-desce obce: 3.03.2010 – 3.04.2010

Sejmuto:

