

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne : 4.12.2006
Přítomni dle prezenční listiny :
-	členové zastupitelstva obce (Bednář Stanislav, Bramborová Ilona, Košťál Pavel, Novotná Blanka, Pražáková Hana, Gavčík Josef, Slánek Radim)
 Jednání řídil : S. Bednář
Zapisovatel : I.Bramborová
Ověřovatelé zápisu: P.Košťál, H. Pražáková
Návrhová komise : B. Novotná, J. Gavčík, R.Slánek
Program :  	1.	  Zahájení 
2.	Zpráva o činnosti obecního úřadu
3.	Projednání  a schválení pronájmu a bezúplatného převodu pozemků pod chodníky podél cesty III/32339 v obci  Střezetice
4.	Různé
5.	Usnesení
6.	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. Gavčík, R.Slánek - schváleno všemi hlasy 
·	zapisovatele zasedání – I.Bramborová -  schválena jednohlasně
·	ověřovatele zápisu – P.Košťál  a H. Pražáková - schváleni jednohlasně.
2.	Poté starosta stručně informoval o činnosti obecního úřadu v období od posledního zasedání obecního zastupitelstva
·	Byla zaslána objednávka firmě EMPLA Hradec Králové,aby provedla rozbor odpadních vod v obci Střezetice a Dlouhé Dvory
·	V obecním lese byla provedene probírka,dřevo bylo nabídnuto k prodeji firmě MATRIX a.s. Třebešov, drobné dřevo bylo  prodáno občanům na palivo
·	V lese se uskuteční prořez smrčků – smrčky budou prodány na vánoční stromky,cena 1ks bude 50,-Kč
·	Pan Bohuslav Chmelař ml. nabídl obci,že na své náklady vysází v obci stromky a keře.Byl mu nabídnut prostor u nádrže v Dlouhých Dvorech, zde již vysázel 60 stromů.
3.	Byla projednána nájemní smlouva s SÚS Královéhradeckého kraje oblast Jičín a následný bezúplatný převod pozemků pod chodníky podél cesty III/32339 v obci Střezetice.Jedná se o tyto pozemky parc.č.402/3, 402/4, 402/5, 402/6, 402/7, 402/8, 402/9, 387/2, 387/3, 387/4, 387/5, 386/2 a 386/3. Nájemní smlouva a bezúplatný převod pozemků byl schválen všemi hlasy.
.
4.	-Dále starosta obce přednesl rozhodnutí Krajského úřadu o vrácení dotace z důvodu,že               obec  není vlastníkem pozemku v Dlouhých Dvorech u okálů.
	Obec obdržela smlouvu z Grantu Královéhradeckého kraje o poskytnutí dotace na zpracování územního plánu ve výši 66640,-Kč, t.j. 40% předpokládaných nákladů.

Obec obdržela výzvu k zaplacení úroků  z prodlení ve výši 29.-Kč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za pozdní platbu  nájemného – jedná se o smlouvu o nájmu nemovitostí za užívání pozemku pod obchodem ve Střezeticích.  
Komitét pro udržování památek 1866 zaslal žádost o příspěvek ve výši 5000,-Kč na vydání publikace – knižní průvodce po naučné stezce.Příspěvek v uvedené výši byl jednohlasně schválen.
Dále Komitét pro udržování památek 1866 zaslal žádost s fakturou na příspěvek na opravu 2ks pomníků.Tuto žádost zastupitelstvo neschvaluje a pověřuje starostu obce k projednání se zástupcem Komitétu p.Teichmanem na zasedání valné hromady Mikroregionu dne 11.12.2006. Dále bude řešeno na zasedání obecního zastupitelstva dne 22.12.2006.
Obec obdržela informace a výzvu k předkládání žádosti o dotace z Programu obnovy venkova na rok 2007.Žádat o dotaci je možno v dotačních titulech pouze na jednu akci.
Zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje jmenování do správní rady Mikroregionu starostu obce p.Stanislava Bednáře.
5.	Poté B. Novotná přednesla návrh usnesení ze zasedání, který byl všemi hlasy schválen. 
6.	Nato starosta zasedání uzavřel.
Ve Střezeticích dne  4.12.2006  .
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Stanislav Bednář
Ilona Bramborová
starosta obce
zapisovatel
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........................................
Košťál Pavel
Pražáková Hana
ověřovatel zápisu
ověřovatel zápisu


