USNESENÍ č. 8/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 19.12. 2014

I.
Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :
1. Zprávu o činnosti přednesenou starostou obce.
2. Zprávu o plnění rozpočtových příjmů a výdajů k 30. 11. 2014.
3. Žádost o opakované vyjádření týkající se problematiky umístění mostu označeného
jako SO 222 v projektové dokumentaci k územnímu rozhodnutí ke stavbě rychlostní
silnice R35 Sadová – Plotiště“ doručenou IBR Consulting s. r. o. Vaňurova 505/17,
460 01 Liberec.

II.
Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje:

1.

Návrhovou komisi ve složení: p. Smeck Karel
p. Petráček Jan
pí. Bramborová Ilona

2.

Zapisovatele:

pí. Čapková Libuše

3.

Ověřovatele zápisu:

p. Hrdinka Jiří
p. Kolovratník František

4. Plánované akce obce na rok 2015 – viz. příloha č. 2 usnesení.
5. Rozpočtový výhled obce na období 2016 – 2017 – viz. příloha č. 3 usnesení.
6. Schválení rozpočtu na rok 2015 jako vyrovnaného ve výši příjmů a výdajů v částce

9.146.200,-Kč.
7.

Finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč na pořádání Společenského plesu Klubu žen
ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech konaného dne 24. 1. 2015.

8.

Finanční příspěvek Klubu žen ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech na kurzy
kreativní umělecké činnosti ve výši 1.000,-Kč na lekci tj. 6.000,-Kč na období leden
až červen 2015.

9. Finanční příspěvek Klubu žen ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech na činnost klubu
v roce 2015 ve výši 15.000,-Kč.
10. Finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč na provoz Hospicu Anežky České
v Červeném Kostelci.
11. Finanční příspěvek na turnaj ve stolním tenisu ve Střezeticích, který se bude konat
dne 27. 12. 2014 ve výši 2.000,- Kč na ceny a 70,- Kč, týkající se občerstvení na
jednoho účastníka turnaje.
III.
Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání neschvaluje:
1.

Umístění mostního nadjezdu označeného jako SO 222 „Most na přeložce
přístupové cesty nad R35 v km 31, 204“ v k. ú. Dlouhé Dvory podle předložené
dokumentace pro územní rozhodnutí společností IBR Consulting s.r.o., ul. Vaňurova
čp. 505/17, Liberec.
IV.

Zastupitelstvo obce pověřuje:
1.

Starostu obce informovat dopisem společnost IBR Consulting s. r. o. Vaňurova
505/17, 460 01 Liberec, o přijatém usnesení ve věci neschválení umístění mostního
objektu označeného jako SO 222 „Most na přeložce přístupové cesty přes R35 v km
31, 204“ a s tímto přemostěním spojené objekty označené jako SO 146 „146
Přístupy na pozemky v k. ú. Dlouhé Dvory, dle projektové dokumentace.

Ve Střezeticích dne 19. 12. 2014
Radim Slánek - starosta obce

