

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne : 21.8.2006
Přítomni dle prezenční listiny :
-	členové zastupitelstva obce (Bednář Stanislav, Bramborová Ilona, Kolovratník František, Košťál Pavel, Novotná Blanka, Prokeš Josef)
Omluvena : Pražáková Hana,
Jednání řídil : S. Bednář
Zapisovatel : P. Košťál
Ověřovatelé zápisu: I. Bramborová, F. Kolovratník
Návrhová komise : B. Novotná, J. Prokeš, P. Košťál
Program :  	1.	  Zahájení 
2.	Zpráva o činnosti obecního úřadu
3.	Projednání návrhu zadání ÚPO
4.	Projednání partnerství s Magistrátem města Hradec Králové – odborem životního prostředí
5.	Rozpočtová opatření 2/2006
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 F. Kolovratník - schváleni jednohlasně.
2.	Poté starosta stručně informoval o činnosti obecního úřadu v období od posledního zasedání obecního zastupitelstva :
·	Byly uhrazeny informační tabule, které byly nainstalovány ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech.
·	Zemřel zaměstnanec obecního úřadu J. Sýkora, prozatím jej nahradil P. Mikeš.
·	Je natírán obecní mobiliář – dětská hřiště, lavičky.
·	Byla opravena část chodníků ve Střezeticích, více již se v letošním roce opravovat nebude. Firma GES Parsec zaměří chodníky, které nejsou na pozemcích v majetku obce, a se SÚS bude dohodnut převod pozemků na obec.
·	Na obecním úřadu je nový počítač s bezdrátovým připojením na Internet a bude zdarma k dispozici i pro veřejnost.
3.	Návrh zadání územního plánu obce je vystaven k nahlédnutí na OÚ a na Magistrátu města Hradec Králové. Přítomní měli několik připomínek k rozšíření zastavitelných ploch – dnešní zahrady apod. (Střezetice – za Kulhánkovými, za Chmelařovými, záhumenky Dolanských). Pokud pro nové plochy bude navržena nová přístupová komunikace, měla by být naplánována zástavba z obou stran.
4.	Starosta uvedl, že MM HK obec požádal o partnerství v projektu Informační systém jako nástroj na podporu rozhodování ve vodním hospodářství v územní působnosti Hradce Králové. Od obce není požadována finanční spolupráce, bude zpracována studie zabývající se vodním hospodářstvím, obec obdrží informace o výsledcích. Partnerství bylo schváleno všemi hlasy.
5.	Návrh rozpočtových opatření č. 2/2006 přečetl starosta – opatření byla jednohlasně schválena.
6.	Starosta navrhl, aby kanalizaci pod cestou v Dlouhých Dvorech od čp. 6 k čp. 34 provedla firma Ekostav Hradec Králové, která bude zároveň rekonstruovat cestu (cena stavby kanalizace bude asi 250 tis. Kč). Návrh byl schválen (5 hlasů pro, jeden se zdržel).
Na základě připomínky L. Brambory starosta Všestar J. Macháček přislíbil, že v rozhlasovém hlášení společném pro více obcí bude oznamovat např. dovolenou MUDr. Kovalské.
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na konci září a potom ještě začátkem listopadu.
Volby do obecního zastupitelstva se budou konat 20.-21.10.2006, v obci jsou zaregistrovány dvě kandidátní listiny po 5 kandidátech.
7.	Poté B. Novotná přednesla návrh unesení ze zasedání, který byl všemi hlasy schválen. 
8.	Nato starosta zasedání uzavřel.

Ve Střezeticích dne 25.8.2006.




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




........................................
........................................
Bramborová Ilona
Kolovratník František
ověřovatel zápisu
ověřovatel zápisu


