Zápis ze zasedání ZO ze dne 16.06.2010
Přítomni: p. Baňařová, Valíková, zemanová, Polášek, Volf
Omluveni: p. Škvorová

Program:
1) závěrečný účet obce
2) závěrečný účet DSO Malé Posázaví
3) změna č.2 ÚP obce
4) smlouva s SDH Hvězdonice
5) rozpočtové opatření č.3 a 4
6) různé
1) Zastupitelé obce projednali a schválili bez výhrad závěrečný účet
obce, který byl vyvěšen 17.05. – 2.06.2010.
Hlasování: všichni pro
2) Zastupitelé projednali a vzali na vědomí závěrečný účet DSO Malé
Posázaví, který byl vyvěšen 17.5.-2.6.2010.
3) Zastupitelé byli seznámeni se žádostí investora spol. J.J.N.,a.s. o
pozastavení změny ÚP dokumentace č.2, který tuto změnu na svém
pozemku požadoval. ZO rozhodli žádosti vyhovět.
Hlasování: všichni pro
4) ZO byli seznámeni s obsahem smlouvy o provozu dopravního
prostředku mezi obcí a SDH Hvězdonice. Tato smlouva bude
uzavřena.
Hlasování: všichni pro
5) ZO projednali a schválili rozpočtové opatření č. 3 a 4.
Hlasování: všichni pro
6) Jednání s SÚS Benešov o horizontálním značení křižovatky při
výjezdu z obce bylo úspěšné, značení proběhne v měsíci srpnu.

V červenci bude započato kácení v obecním lese, z důvodu výskytu
kůrovce.
Vzhledem ke značným finančním nákladům na likvidaci nadměrného
odpadu v obci, který proběhl v měsíci květnu, nebude tento sběr na
podzim opakován. Náklady dosáhly částky 21.000,- Kč, likvidace
nebezpečného odpadu stála 17.000,- Kč.
Firma VHS byla vyzvána ke kontrole a následné opravě vodovodních
hydrantů v obci, které jsou zčásti ve špatném technickém stavu.
Zastupitelé obce projednali možnost snížení koeficientu daně
z nemovitosti, rozhodnuto bude na příštím zasedání ZO.
Starostka seznámila zastupitele s výsledky měření hluku v obci,
měření proběhlo u rodinného domu p. Volfa 7.-8.4.2010. Starostka
byla v průběhu měření tomuto měření několikrát osobně přítomna.
Naměřené hodnoty splňují povolené limity v denní i noční době,
měření probíhalo nepřetržitě po dobu 24 hodin.

Alexandra Baňařová
starostka obce

Zapsala :
Valíková Marie
Ověřili:
Zemanová Miluše
Polášek Vlastimil

Vyvěšeno: 25.06.2010
Vyvěšeno na e-desce: 25.06.2010 – 25.07.2010

Sejmuto:10.07.2010

