

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne : 26.5.2006
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 : B. Novotná, J. Prokeš, P. Košťál
Program :  	1.	  Zahájení 
2.	Zpráva o činnosti obecního úřadu
3.	Projednání a schválení Kupní smlouvy o převodu infrastrukturního majetku – „Vodovodu Střezetice – Dlouhé Dvory“
4.	Projednání a schválení poskytnutí dotace a její výše na „Rekonstrukci místní komunikace V Dlouhých Dvorech“ 
5.	Projednání a schválení poskytnutí dotace a její výše na „Rekonstrukci  chodníků ve Střezeticích“
6.	Projednání a schválení poskytnutí dotace a její výše v rámci programu SPD 200606
7.	Projednání a schválení rozpočtových změn č.1/06
8.	Různé
9.	Usnesení
10.	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 – B. Novotná, 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 :
·	Na konci března hrozilo zaplavení několika objektů ve Střezeticích, především díky vodě, která při rychlém tání tekla z polí. S pomocí hasičů a zadržení vody v protipovodňové nádrži nedošlo ke škodám.
·	Konala se hasičská soutěž „O pohár starosty“ při příležitosti 110. výročí založení hasičského sboru ve Střezeticích.
·	U hasičské zbrojnice ve Střezeticích se s pomocí brigádníků buduje travnaté hřiště na volejbal a malou kopanou, je urovnán pozemek a zaseta tráva.
·	Zvažovali jsme zakoupení zametacího kartáče k traktoru na sekání trávy, vzhledem k vysoké ceně (kolem 60 tis. Kč) jsme od koupě ustoupili.
·	Firma Regio zpracovala návrh zadání ÚP a problémový výkres.
·	Firma Ermo HK obci nabídla různé typy svítidel pro veřejné osvětlení, byla vybrána svítidla typu Planet, která budou v obci používána.
·	Firma Vegacom začala instalaci bezdrátového rozhlasu, oproti projektu bude osazena lepší skříň, stará ústředna bude zrušena. Zvýšené náklady budou hrazeny v rámci dotace, kterou obdrží Mikroregion.
·	Nové pracoviště veřejného internetu na obecním úřadu bude zřizovat firma APN HK.
·	Starosta se dne 23.5. zúčastnil sněmu starostů. Zástupci kraje přislíbili, že budou žádat o dotace z EU a potom je budou v rámci POV rozdělovat mezi obce.
3.	Během stavby vodovodu byla sepsána s firmou VAK Hradec Králové smlouva o smlouvě budoucí, že VAK obci poskytne příspěvek na stavbu ve výši 1.795 tis. Kč. a že obec vstoupí s majetkem do firmy VAK. Na valné hromadě VAK Hradec Králové konané v listopadu 2005 bylo odsouhlaseno, že obci bude upsáno 1296 akcií ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč, emisní kurs činí 2.000,- Kč. Kupní smlouvu o převodu infrastrukturního majetku – Vodovodu Střezetice- Dlouhé Dvory za cenu 1 795 000,- Kč a Smlouvu o upsání akcií mezi společností Vodovody a kanalizace a.s. Hradec Králové a obcí Střezetice schválili zastupitelé všemi hlasy.
4.	Z Programu obnovy vesnice byla obci přislíbena dotace na rekonstrukci místní komunikace v Dlouhých Dvorech ve výši 55.386,- Kč (celková částka na rekonstrukci bude činit 324.606,- Kč). Poskytnutí dotace bylo schváleno jednohlasně.
5.	Z Programu obnovy vesnice byla obci přislíbena dotace na rekonstrukci chodníků v obci Střezetice ve výši 98.641,- Kč (celková částka bude činit 578.114,- Kč). Budou opraveny nejvíce frekventované chodníky podle hlavní komunikace ve středu obce. Poskytnutí dotace bylo schváleno jednohlasně.
6.	V rámci programu SPD 200606 od Královéhradeckého kraje byla obci přislíbena dotace ve výši 65.000,- Kč na opravu povrchu místní komunikace v Dlouhých Dvorech. Poskytnutí dotace bylo schváleno jednohlasně.
7.	Návrh rozpočtových změn č. 1/06 přečetl M. Vlastník – návrh byl schválen všemi hlasy.
8.	V sobotu 27.5. se bude konat sběr nebezpečného odpadu. V minulosti byl vybírán poplatek za pneumatiky. Starosta navrhl, aby platba za likvidaci pneumatik do velikosti pneumatiky z osobního vozu (nejvýše však 4 ks z jednoho čp) byla zrušena. Návrh byl schválen jednohlasně.
R. Pražáková požádala obec o příspěvek na spotřebovanou el. energii v obchodu ve Střezeticích z důvodu poklesu tržeb o 30% a zdražení energií. Starosta navrhl, aby obec na el. energii přispěla částkou 5.000,- Kč (asi třetina celkových nákladů za předchozí zúčtovací období). Návrh byl schválen všemi hlasy.
V neděli 28.5. se v rámci dětského dne konají na protipovodňové nádrži rybářské závody pro děti, obec zakoupila ceny.
Starosta upozornil, že je navržen návrh nového jízdního řádu ČD, který bude platit od 10.12.2006.
Ve dnech 2. a 3.6. se budou konat volby do PS Parlamentu ČR.
Proběhlo předběžné jednání o tom, že v obci budou vykonávány veřejně prospěšné práce nařízené soudem.
J. Deml požádal o ořezání (snížení) lípy u zvoničky ve Střezeticích, která je nebezpečná. Starosta přislíbil, že úpravu projedná s odbornou firmou.
9.	Poté B. Novotná přednesla návrh unesení ze zasedání, který byl všemi hlasy schválen. 
10.	Nato starosta zasedání uzavřel.
Ve Střezeticích dne 29.5.2006.
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Stanislav Bednář
Pavel Košťál
starosta obce
zapisovatel




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


