

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne : 24.7.2006
Přítomni dle prezenční listiny :
-	členové zastupitelstva obce (Bednář Stanislav, Bramborová Ilona, Kolovratník František, Košťál Pavel, Novotná Blanka, Pražáková Hana, Prokeš Josef)
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.	Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volební období 2006 - 2010
4.	Projednání žádosti o příspěvek na opravu kostela na Probluzi
5.	Projednání a schválení plánu činnosti orgánů obce při mimořádné události
6.	Různé
7.	Usnesení
8.	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 :
·	S Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 byla uzavřena smlouva na úhradu 19 tis. Kč za informační tabule, které byly nainstalovány ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech.
·	Je nainstalován a zprovozněn bezdrátový rozhlas, zatím není možno hlášení připravovat na nově dodaném počítačovém pracovišti, které není napojeno na internet.
·	Byly ožnuty vysázené stromky v lese.
·	Je dokončováno hřiště u hasičské zbrojnice ve Střezeticích.
·	Od majitelů napojovaných nemovitostí byly vybrány příspěvky na prodloužení plynovodu a el. rozvodů za obecním úřadem (3 x 10 tis. Kč).
3.	Starosta navrhl, aby počet členů zastupitelstva obce na další volební období 2006 – 2010 byl opět sedm. Návrh byl všemi hlasy odsouhlasen. Starosta upozornil, že kandidátní listiny musí být podány do 15.8.2006, volby do zastupitelstva obce se budou konat ve dnech 20. a 21.10.2006.
4.	Římskokatolická farnost Probluz požádala obec o příspěvek na opravu kostela na Probluzi. Starosta navrhl, aby vzhledem k vyčerpání finančních prostředků v letošním roce příspěvek poskytnut nebyl. Návrh byl odsouhlasen jednohlasně.
5.	Starosta seznámil přítomné s návrhem Plánu činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události. Plán činnosti byl schválen všemi hlasy.
6.	Starosta prověřil na Krajském úřadu, jak lze prošetřit, zda nebyly nepovoleně ukládány odpady v areálu bývalého statku „U Čepků“ ve Střezeticích. Pracovníci KÚ doporučili, aby obec požádala o spolupráci Policii ČR.
Je zpracován návrh zadání územního plánu obce. Obec vydá vyhlášku, ve které oznámí projednání návrhu, které se bude konat na příštím zasedání zastupitelstva obce dne 21.8.2006.
7.	Poté B. Novotná přednesla návrh unesení ze zasedání, který byl všemi hlasy schválen. 
8.	Nato starosta zasedání uzavřel.

Ve Střezeticích dne 29.7.2006.




........................................
........................................
Stanislav Bednář
Pavel Košťál
starosta obce
zapisovatel




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


