

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne : 3.3.2006
Přítomni dle prezenční listiny :
-	členové zastupitelstva obce (Bednář Stanislav, Bramborová Ilona, Košťál Pavel, Novotná Blanka, Pražáková Hana, Prokeš Josef)
-	občané
Omluven : Kolovratník František
Jednání řídil : S. Bednář
Zapisovatel : P. Košťál
Ověřovatelé zápisu: I. Bramborová, H. Pražáková
Návrhová komise : H. Pražáková, J. Prokeš, P. Košťál
Program :  	1.	  Zahájení 
2.	Zpráva o činnosti obecního úřadu
3.	Zpráva o výsledku inventury majetku obce za rok 2005
4.	Zpráva o využití prostředků FRB v roce2005
5.	Projednání a schválení výsledku hospodaření obce za rok 2005
6.	Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2005
7.	Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2006
8.	Projednání a schválení změn a doplňků Programu a rozvoje obcí Střezetice a Dlouhé Dvory
9.	Projednání a schválení Povodňového plánu obce
10.	Různé
11.	Usnesení
12.	Závěr
1.	Zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Bednář a navrhl program zasedání, který byl jednohlasně schválen.
	Dále přednesl návrh na :	
·	složení návrhové komise - H. Pražáková, J. Prokeš, P. Košťál - schváleno všemi hlasy 
·	zapisovatele zasedání - P. Košťál - schválen jednohlasně
·	ověřovatele zápisu – I. Bramborová a H. Pražáková - schváleni jednohlasně.
2.	Poté starosta stručně informoval o činnosti obecního úřadu v období od posledního zasedání obecního zastupitelstva :
·	Před koncem roku byla provedena inventura majetku obce.
·	Byly zkvalitněny počítače v obou knihovnách (každý asi za 5 tis. Kč).
·	Byl zakoupen nový traktor na sekání trávy za 83 tis. Kč, starý byl prodán za 30 tis. Kč.
·	Bylo zkolaudováno prodloužení kanalizace za čp. 61 ve Střezeticích.
·	Byla sepsána smlouva na zpracování územního plánu obce s projektovým ateliérem Regio Hradec Králové. V současné době jsou kompletovány podklady pro zpracování ÚP (mapy, zákresy sítí apod.).
·	Bezdrátový rozhlas a počítačové vybavení pro připojení na internet bude pro Mikroregion na základě výběrového řízení dodávat firma Vegacom. Realizace by měla začít již koncem března.
·	Firma Rund zaslala obci ceník svozu komunálního odpadu na rok 2006, cena byla zvýšena pouze o inflaci.
·	Byla vydána propagační publikace firmy Aspida, která byla financována v rámci Mikroregionu.
·	Podali jsme žádosti o dotace – z krajských grantů na opravu místní komunikace v Dl. Dvorech u statku, na pořízení ÚP, v rámci mikroregionu na pořízení traktoru a opravu pomníků. Z programu obnovy venkova jsme požádali o dotaci na opravu místní komunikace v Dl. Dvorech u statku a na opravu chodníků.
3.	Zprávu o inventarizaci majetku obce k 31.12.2005 přečetl M. Vlastník.
4.	Zprávu o využití prostředků FRB v roce 2005 přednesla H. Pražáková.
5.	S výsledkem hospodaření obce za rok 2005 seznámil přítomné M. Vlastník – celkové příjmy 3 099 966 Kč, celkové výdaje 3 355 453 Kč. Výsledek byl schválen všemi hlasy.
6.	Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005, které provedli pracovníci Krajského úřadu, přečetl starosta S. Bednář – bez nedostatků. Starosta za velmi dobré vedení účetnictví poděkoval účetnímu M. Vlastníkovi. Se závěrečným účtem obce seznámil přítomné M. Vlastník. Závěrečný účet obce byl jednohlasně schválen.
7.	Rozpočet obce na rok 2006 navrhl starosta – celkové příjmy 2 542 930 Kč, celkové výdaje 2 887 930 Kč (335 tis. Kč bude čerpáno ze zůstatku na účtu). Návrh byl schválen jednohlasně.
8.	Návrh změn a doplňků Programu rozvoje obcí Střezetice a Dlouhé Dvory přednesl starosta S. Bednář. Návrh byl schválen všemi hlasy.
9.	O Povodňovém plánu obce informoval starosta. Povodňový plán byl schválen všemi hlasy.
10.	Správa a údržba silnic požádala obec o bezúplatný převod pozemků, které jsou pod silnicemi III. třídy, do vlastnictví Královéhradeckého kraje. Jedná se o pozemky parc. č. 394/1 a 394/2 v k. ú. Střezetice a parc. č. 155, 163 a 164/2 v k.ú. Dlouhé Dvory. Pozemky byly do majetku obce převedeny neoprávněně. Bezúplatný převod pozemků byl schválen jednohlasně.
Starosta s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových projednal bezúplatný převod pozemku č. 150 v k.ú. Dlouhé Dvory na obec. Na pozemku je místní komunikace. Bezúplatný převod pozemku byl schválen všemi hlasy.
Občanské sdružení Obecný zájem Smiřice požádalo obec o finanční příspěvek na rok 2006 ve výši 4.000 Kč na poskytování pečovatelské služby v obci. Příspěvek zastupitelé schválili jednohlasně.
Starosta informoval o postupu při nálezu uhynulých volně žijících ptáků vzhledem k riziku nákazy „Ptačí chřipkou“. 
P. Košťál navrhl, aby loni schválený příspěvek na osobní ozdravný program ve výši 500,- Kč pro občany, kteří jsou držiteli průkazu ZTP, byl poskytován opakovaně každý rok. Návrh byl schválen všemi hlasy. 
Starosta navrhl, aby stavební úpravy chodníků ve Střezeticích a místní komunikace – odbočky ze silnice III. třídy č. 3257 u statku v Dlouhých Dvorech provedla firma EKOSTAV Hradec Králové. Návrh byl schválen jednohlasně.
11.	Poté H. Pražáková přednesla návrh unesení ze zasedání, který byl všemi hlasy schválen. 
12.	Nato starosta zasedání uzavřel.
Ve Střezeticích dne 9.3.2006.
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........................................
Stanislav Bednář
Pavel Košťál
starosta obce
zapisovatel




........................................
........................................
Bramborová Ilona
Pražáková Hana
ověřovatel zápisu
ověřovatel zápisu


