

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne : 14.10.2006
Přítomni dle prezenční listiny :
-	členové zastupitelstva obce (Bednář Stanislav, Bramborová Ilona, Košťál Pavel, Novotná Blanka, Pražáková Hana, Prokeš Josef)
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 žádosti o finanční příspěvek - AFK Probluz
4.	Projednání žádosti o finanční příspěvek - DANETA s.r.o.
5.	Rozpočtová opatření 3/2006
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 H. Pražáková - schváleni jednohlasně.
2.	Poté starosta stručně připomněl činnost obecního úřadu v průběhu posledních čtyř let:
·	v obci byl vybudován vodovod (celkové náklady asi 10,5 mil. Kč), úvěr obec bez problémů splácí 
·	v obou obcích jsou nová dětská hřiště
·	byla obnovena veřejná zeleň
·	v Dlouhých Dvorech byla opravena kaplička
·	obě knihovny mají počítač s bezplatným připojením na internet, ve Střezeticích je nová knihovnice, která se o knihovnu velmi dobře stará
·	vychází Zpravodaj Mikroregionu s informacemi pro občany
·	byla zakoupena nová technika na udržovací práce – sekačka a traktůrek na sekání trávy, sněhová fréza
·	v rámci Mikroregionu byl zaveden bezdrátový rozhlas
·	obec zakoupila objekt obchodu ve Střezeticích
·	ve Střezeticích je u hasičské zbrojnice v provozu menší travnaté hřiště, v Dlouhých Dvorech se začalo budovat hřiště na malou kopanou
·	ve Střezeticích byla opravena část chodníků
3.	Oddíl kopané AFK Probluz požádal obec o příspěvek ve výši 10 000,- Kč na činnost mládežnických družstev. Starosta navrhl, aby byl příspěvek poskytnut – návrh byl jednohlasně schválen.
4.	Základní škole a praktická škola DANETA s.r.o. Hradec Králové požádala obec o úhradu neinvestičních nákladů na dva žáky (J. Fof a J. Matějček) ve výši 5.000 Kč za jednoho. Příspěvek byl na návrh starosty všemi hlasy schválen.
5.	Návrh rozpočtových opatření č. 3/2006 přečetl M. Vlastník – opatření byla jednohlasně schválena.
6.	Stavba úpravy místní komunikace v Dlouhých Dvorech v letošním roce nebude provedena z důvodu nárůstu nákladů na stavbu o výstavbu kanalizace, se kterými nebylo v rozpočtu obce na rok 2006 počítáno. Starosta navrhl, že požádá poskytovatele dotací z POV na rok 2006 o přesun finančních prostředků ve výši 55.386,- Kč ze stavby „Rekonstrukce místní komunikace v obci Dlouhé Dvory“ na stavbu „Rekonstrukce chodníků v obci Střezetice“ a o dotaci z POV na stavbu „Rekonstrukce místní komunikace v obci Dlouhé Dvory“ požádá znovu v roce 2007. Návrh byl schválen všemi hlasy.
Návrh odměn členů zastupitelstva obce od 1.1.2007 přečetl P. Košťál. Návrh byl všemi hlasy schválen.
M. Vlastník informoval o možnostech hlasování ve volbách do zastupitelstva obce.
Starosta uvedl, že Ing. Černý ze statku Dlouhé Dvory informoval obecní úřad o poškození folie, ve které je zabalena siláž, čímž ji znehodnotil a způsobil značnou škodu. Informace o způsobené škodě bude zveřejněna na úřední desce obce.
Dále p. Černohorský navrhl, aby obec zakoupila na nádraží ČD lavičku. 
7.	Poté B. Novotná přednesla návrh unesení ze zasedání, který byl všemi hlasy schválen. 
8.	Nato starosta zasedání uzavřel.
Ve Střezeticích dne 19.10.2006.
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........................................
Stanislav Bednář
Pavel Košťál
starosta obce
zapisovatel
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........................................
Bramborová Ilona
Pražáková Hana
ověřovatel zápisu
ověřovatel zápisu


