USNESENÍ č. 1/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 1. 4. 2014
I.
Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :
1.

Zprávu o činnosti přednesenou starostou obce

2.

Zprávu o plnění rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2013

3.

Dokumentaci pro územní rozhodnutí týkající se Rychlostní silnice R35 Sadová –
Plotiště – Aktualizace DÚR“ doručenou IBR Consulting s. r. o. Vaňurova 505/17,
460 01 Liberec ze dne 27.1.2014

4.

„Žádost o vyjádření k územnímu řízení Rychlostní silnice R35 Sadová – Plotiště“
doručenou IBR Consulting s. r. o. Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec ze dne
14.2.2014
II.

Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :
1.

Návrhovou komisi ve složení:

pí. Pražáková Hana
p. Petráček Jan
p. Čapková Libuše

2.

Zapisovatele:

pí. Bramborová Ilona

3.

Ověřovatele zápisu:

pí. Skálová Zdeňka
p. Kolovratník František

4.

Rozpočtové opatření č. 1/2014 (příloha č. 1 k usnesení)

5.

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Střezetice za rok 2013 (příloha č. 2
k usnesení).

6.

Kupní smlouvu číslo 9414000306/2014/179130/008 uzavřenou mezi prodávajícím
Obcí Střezetice, IČO 00269646 a kupujícím RWE GasNet, s.r.o., ul. Klišská čp. 940,
Ústí nad Labem na základě smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy č.
1512000458/2012/152198 ze dne 4.7.2012, kdy předmětem smlouvy je úplatný
převod plynárenského zařízení včetně všech součásti a příslušenství, za kupní cenu
177.000,-Kč, kdy plynárenské zařízení bylo realizováno v rámci stavby v Dlouhých
Dvorech. .

7.

Závěrečný účet obce Střezetice za rok 2013 bez výhrad.

8.

Finanční příspěvek Klubu žen ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech v částce 15.000,Kč na podporu a rozvoj volnočasových aktivit.

9.

Návrh usnesení, ve kterém Zastupitelstvo obce Střezetice schvaluje, že správní
území obce je součásti regionu Hradecký venkov o.p.s. a územím působnosti Místní
akční skupiny Hradecký venkov na období 2014-2020.

10.
11.

Nákup travního traktoru CC 1024KHN v pořizovací ceně 95.000,-Kč s DPH.
Nákup nových herních prvků na dětská hřiště v obci Střezetice a Dlouhé Dvory
v celkové částce do 200.000,-Kč

12.

Finanční příspěvek ve výši 15.000,-Kč na Vzpomínkové akce ke 148. výročí pruskorakouské války roku 1866 Komitétu pro udržování památek z války roku 1866.

III.
Zastupitelstvo obce Střezetice zamítá:
1.

Žádost o finanční příspěvek na úhradu neinvestičních výdajů na povinnou školní
docházku První soukromé základní škole v Hradci Králové s.r.o. za žákyni
Simonu Zeidlerovou.

2.

„Žádost o vyjádření k územnímu řízení Rychlostní silnice R35 Sadová – Plotiště“
doručenou IBR Consulting s. r. o. Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec z důvodů
nedostatečného doložení podkladů vztahujících se k citované problematice
IV.

Zastupitelstvo obce Střezetice nesouhlasí:
1.

S umístěním mostního objektu označeného jako „Most na přel. příst. cesty přes
R35 v km 31, 204“ a s tímto přemostěním spojené objekty označené jako „146
přístupy na pozemky v k. ú. Dlouhé Dvory, a případným budoucím převzetím
citovaného objektu do majetku a správy obce Sřezetice, tak jak vyplývá
z ustanovení § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů a to vzhledem k uvedenému nesouhlasu s případným
vybudováním citovaných objektů vyplývajících z předložené „Dokumentace pro

územní rozhodnutí týkající se Rychlostní silnice R35 Sadová – Plotiště –
Aktualizace DÚR“ doručenou IBR Consulting s. r. o. Vaňurova 505/17, 460 01
V.
Zastupitelstvo obce pověřuje :

1.

Starostu obce podpisem Kupní smlouvy číslo 9414000306/2014/179130/008
uzavřenou mezi prodávajícím Obcí Střezetice, IČO 00269646 a kupujícím RWE
GasNet, s.r.o., ul. Klišská čp. 940, Ústí nad Labem na základě smlouvy o
podmínkách uzavření budoucí smlouvy č. 1512000458/2012/152198 ze dne
4.7.2012, kdy předmětem smlouvy je úplatný převod plynárenského zařízení
včetně všech součásti a příslušenství, za kupní cenu 177.000,-Kč, kdy
plynárenské zařízení bylo realizováno v rámci stavby v Dlouhých Dvorech. .

2.

Starostu obce k podepsání plné moci, ve které Obec Střezetice. IČO 269646 se
sídlem Střezetice čp. 48, 50312 zmocňuje Mgr. Radana Vencla, advokáta, ČAK
9759, aby obec právně zastupoval a aby vykonával veškeré úkony v rozsahu
práv a povinností podle občanského soudního řádu ve věci vymáhání
neuhrazeného plnění ze Smlouvy o půjčce č. 26 ze dne 9.6.2008 za Miroslavem
Volfem, nar. 7.10.1969, bytem Střezetice čp. 71, 503 12.

3.

Starostu obce písemně informovat společnost IBR Consulting s. r. o. Vaňurova
505/17, 460 01,o přijatém usnesení týkající se vyslovení nesouhlasu ze strany
Zastupitelstva obce Střezetice s umístěním mostního objektu označeného jako
„Most na přel. příst. cesty přes R35 v km 31, 204“ a s tímto přemostěním spojené
objekty označené jako „146 přístupy na pozemky v k. ú. Dlouhé Dvory,
a nesouhlasu případným budoucím převzetím citovaného objektu do majetku
a správy obce Sřezetice tak jak vyplývá z ustanovení § 9 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a to vzhledem
k uvedenému

nesouhlasu

s případným

vybudováním

citovaných

objektů

vyplývajících z předložené „Dokumentace pro územní rozhodnutí týkající
se Rychlostní silnice R35 Sadová – Plotiště – Aktualizace DÚR“
4.

Starostu obce písemně informovat společnost IBR Consulting s. r. o. Vaňurova
505/17, 460 01, o přijatém usnesení týkající se zamítnutí žádosti o vyjádření

k územnímu řízení Rychlostní silnice R35 Sadová – Plotiště“ z důvodů
nedostatečného doložení podkladů vztahujících se k citované problematice

Ve Střezeticích dne 1.4. 2014
Radim Slánek - starosta obce

