

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne : 22.12.2006
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 rozpočtového provizoria na rok 2007   
4.	Projednání a schválení výhledu na roky 2008 – 2009 
5.	Plánované akce na rok 2006 - 2010
6.	Projednání a schválení rozpočtových změn č.4/06  
7.	Různé
8.	Usnesení
9.	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
·	V lese byla provedena probírka porostu na ploše 30a, celkem bylo vytěženo 81 m3 dřeva, z toho 45m3 bude prodáno firmě Matrix , ostatní bylo prodáno občanům jako palivové dříví.Tato plocha bude osázena doubky.Dále byl v lese proveden prořez smrčků,celkem bylo prodáno 23ks po 50,-Kč jako vánoční stromky.
·	Dne 2.12.2006 proběhl kulturní pořad pro občany Na modrém Dunaji v podání souboru pana Kosiny.Pořad se občanům líbil,což svědčí o slušné účasti asi 70 lidí. 
·	V prosinci byla dokončena stavba prodloužení veřejného osvětlení za obecním úřadem a na cestě k lesu za Hnikovými.Celá ulička k Obecnímu úřadu má nové osvětlení.
·	Komitét  zaslal Obecnímu úřadu fakturu ve výši 12000,-Kč na opravu dvou pomníku, faktura byla uhrazena.Dále byl zaslán Komitétu příspěvek na publikaci ve výši 5000,-Kč.
3.	Dále se projednávalo rozpočtové provizorium na rok 2007.Vzhledem k tomu,že rozpočet obce na rok 2007 nebude schválen do 31.12.2006, zastupitelstvo obce schvaluje a stanoví do doby schválení řádného rozpočtu pravidla rozpočtového provizoria spočívající v hrazení pouze nejnutnějších výdajů k udržení chodu obce a splnění smluvních závazků obce z předchozích období s tím,že výdaje budou měsíčně čerpány nejvýše do 1/12 objemu rozpočtu roku 2006.Návrh byl schválen všemi hlasy.
4.	Poté byl přednesen rozpočtový výhled na období 2008 – 2009.Po projednání byl rozpočtový výhled schválen všemi hlasy.Rozpočtový výhled je přílohou  tohoto zápisu.
5.	Dále starosta obce přednesl návrh na plánované akce na rok 2006 – 2010.Seznam těchto akcí tvoří příloha usnesení.
6.	Dále účetní obce pan Vlastník přednesl rozpočtová opatření č 4/06.Po jejich projednání byla tato rozpočtová opatření jednohlasně schválena.Rozpočtová opatření jsou přílohou  tohoto zápisu.
7.	Poté bylo projednáváno různé :
	Ukončení provozu pojízdné prodejny dojíždějící do Dlouhých Dvorů ke dni 30.11.2006

Firma RUND zaslala nový ceník k 1.1.2007 za odvoz odpadů, zvýšení ceny za jeden svoz je  zhruba o 2Kč
Firma Veolia zaslala též nový ceník vodného k 1.1.2007 – zvýšení vodného je o 6,6%
Pan Bohuslav Chmelař vysadil 60 kusů stromů a keřů u rybníka v Dlouhých Dvorech
Obecný zájem Smiřice ukončí dovoz obědů pro seniory k 31.1.2007.Se změnou zákona, který platí od 1.1.2007 ,žádá tato organizace o příspěvek ve výši 15000,-Kč na rok 2007.Město Smiřice dotuje tuto společnost 400000,-Kč.Rozvinula se diskuze mezi zastupitelstvem a občany.Z diskuze vzešel návrh,že je nutné provést průzkum mezi občany,zda bude zájem o obědy,jestliže si budou hradit i dopravné obědů.Příspěvek na poskytování sociálních služeb v obci Střezetice a Dlouhé Dvory firmou Obecný zájem, o.s. Smiřice ve výši 15000,-Kč na rok 2007 byl schválen jednohlasně za předpokladu prověření možností dovážení jídla jinou firmou a podmínkou,že tato služba bude po následném zhodnocení finanční náročnosti projektu nejvýhodnější.Dále zastupitelstvo obce pověřuje paní B.Novotnou k prověření možností dovážení obědů pro seniory a jejich zájmu o tuto službu.
29.12.2006 ve 13 hodin proběhne inventura majetku obce 
Turnaj ve stolním tenisu proběhne 30.11.2006.Je přihlášeno 22 dospělých občanů,startovné činí 50,-Kč.Poté byl schválen všemi hlasy příspěvek na turnaj ve stolním tenisu spočívající v zaplacení jídla a jednoho nealkoholického nápoje ve výši 60,-Kč za zúčastněnou osobu a nákup sady pohárů pro vítěze do 800,-Kč.
Úřední hodiny v době vánoc budou v úterý 26.12.2006 od 19 hodin.
Dále p.Bramborová přednesla požadavek Klubu žen o finanční příspěvek ve výši 5000,-Kč na ples, který se uskuteční 27.ledna.Finanční příspěvek by měl pokrýt částečnou úhradu za hudbu.Příspěvek byl schválen všemi hlasy.hválen všemi hlasy.
8.	Poté B.Novotná přednesla návrh usnesení ze zasedání, který byl všemi hlasy schválen.
9.	Nato starosta zasedání uzavřel.


Ve Střezeticích  22.12.2006



........................................
........................................
Stanislav Bednář
Ilona Bramborová
starosta obce
zapisovatel




........................................
........................................
Košťál Pavel
Pražáková Hana
ověřovatel zápisu
ověřovatel zápisu


