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ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne : 2.2.2007  
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.	Zpráva o výsledku inventarizace majetku obce za rok 2006          
4.	Zpráva o využití prostředků FRB v roce 2006 
5.	Projednání a schválení výsledku hospodaření obce za rok 2006
6.	Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2007 
7.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006
8.	Různé   
9.	Usnesení
10.	 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
·	Na zasedání výborů,které se konalo 15.1.2007, přijela paní Jankovičová z Obecného zájmu Smiřice a seznámila členy komisí s jejich činností a podmínkami poskytování služeb od 1.1.2007 se změnou zákona č.108/06Sb. o sociálních službách.Finanční příspěvek ve výši 15000,-Kč obec uhradí,z důvodu poskytování dovozu obědů a dalších služeb našim občanům.Příští týden p.Jankovičová uzavře s občany ,kteří mají zájem o dovoz obědů, smlouvy.Jedná se v současné době o 5 občanů.Nabídne občanům dovoz chlazeného jídla – cena je 45,-Kč + dopravné 20,-Kč nebo dovoz teplého jídla – cena je 43,-Kč + dopravné 20,-Kč.Služba zaveze oběd až do domu.Pečovatelská služba vystaví doklad o službách občanům,kteří pobírají příspěvek pro bezmocnost.Paní Novotná navštívila občany a vysvětlila jim změnu zákona a s tím související změny v pečovatelské službě.
·	Dne 30.12. proběhl turnaj ve stolním tenise, celá akce byla velice úspěšná a pro úspěch bude opakováno.                                                           
·	V prosinci proběhla těžba dřeva v obecním lese, bylo vytěženo 45m3 a prodáno firmě MATRIX zhruba za 116000,-Kč.Modříny se prozatím kácet nebudou – určil odborný dozor pan Novák.    
·	Ve Zpravodaji Mikroregionu obcí památkové zóny 1866 číslo 1/2007 byly zjištěny chyby.Z důvodu pozdního odevzdání příspěvků některých obcí,není možné obdržet výtisk před vydáním, zkontrolovat a případně opravit chyby.Toto bude napraveno v příštím vydání zpravodaje, kde bude vyjádřena omluva.
·	Starosta obce kontaktoval firmu REGIO,která zpracovává územní plán – práce pokračují.
·	Školky Valdice se pustily do prořezávky javorů v Dlouhých Dvorech.Odborný dohled z CHKO navrh řešení u pomníku u Batmana – kolem starého jasanu vysázet nějaké větší stromy a později jasan skácet.
·	Požádali jsme o dotaci z POV na přístavbu Obecního úřadu, vybudování knihovny a prostoru pro volnočasové aktivity.Knihovna bude vybudována v objektu prodejny z bývalého skladu,který není v současné době využíván.V současné době zpracovává projekt  pro stavební povolení Ing.Robert Štětka. Obecní úřad požádal o dotaci,kdy je jěště možné ji z Programu obnovy venkova pro tento účel získat.
3.	Zprávu o výsledku inventarizace majetku obce za rok 2006 přednesl účetní, pan Marek Vlastník. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.         
4.	V roce 1999 poskytlo MMR obci půjčku ve výši 300000,-Kč do Fondu rozvoje bydlení.Zájem o tyto půjčky trvá, občané chtějí nadále půjček využívat.V roce 2006 byly občanům na základě výběrového řízení poskytnuty 3 půjčky v celkové výši 110000,-Kč.
5.	Dále účetní  obce přednesl zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2006.Tato zpráva o výsledku hospodaření visí ve vývěskách v obou obcích a na webových stránkách obce dle zákonem stanovené lhůty.Výsledek hospodaření obce za rok 2006 byl schválen všemi hlasy.
6.	Navržený rozpočet na rok 2007 přednesl starosta obce.Při sestavování rozpočtu bylo vycházeno z reálných možností a zkušeností minulých let.Navržený rozpočet byl jednohlasně schválen.       
7.	Dne 18.ledna 2007 proběhl audit přezkoumání hospodaření obce za rok 2006.Obec zastupovali starosta a účetní obce.Návrh zprávy  o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 přednesl starosta.Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.Účetnictví je vedeno řádně a průkazně, za což starosta poděkoval účetnímu, panu M.Vlastníkovi.
8.	Poté bylo projednáváno různé :
-	Pan Prášil upozornil na nevyhovující stav části chodníků v Dlouhých Dvorech.Ty jsou poškozovány velice často tím,že na nich parkují někteří občané s osobními i nákladními automobily.Navrhuje tedy,aby byla plánovaná oprava těchto chodníků a aby byli občané upozorněni na škody takto vzniklé.
-	Pan Deml Jiří se dotazoval,kdy bude provedeno prořezání lípy na křižovatce ve Střezeticích.Starosta odpověděl,že tyto práce jsou již objednány a dodavatel je provede v nejbližší době.
-	Pan Černohorský požádal zastupitelstvo o posouzení možnosti vykácení náletů jasanu v blízkosti jeho domu.Podle sdělení starosty bylo již toto projednáváno.Protože je jasan na pozemku Statku Dlouhé Dvory,bylo nutné situaci odsouhlasit s majitelem.Bylo dohodnuto,že obec zajistí prořezání jasanu.Dále pan Černohorský upozornil na nevyhovující stav příkopu.Jeho vyčištění je podle sdělení starosty v kompetenci vlastníka – SÚS Hradec Králové.
-	Pan Deml Jiří navrhl posouzení,zda by bylo možné povolit pálení roští mimořádně jednou za rok , a to v termínu pálení čarodějnic.
-	Pan Prášil navrhl prořezat břízy na dětském hřišti v Dlouhých Dvorech.
-	Pan Černohorský navrhl,aby obec zřídila venkovní lavičku na zastávce ČD, aby si občané při čekání na vlak mohli sednout.
-	Pan Prášil se dotazoval,kdo rozhrne hlínu u budovaného hřiště v Dlouhých Dvorech.Starosta sdělil,že pan Malý,který v naší obci vykonává veřejněprospěšné práce,jak mu to klimatické podmínky dovolí.
-	Pan Prášil si stěžoval na skutečnost,že v Dlouhých Dvorech někteří občané provádějí mytí a údržbu nákladních vozidel na veřejném prostranství.Vyjádřil znepokojení nad tím,že se do kanalizace mohou dostat nebezpečné látky,ohrožující životní prostředí.
-	Dále zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy,že vyšší plánované výdaje převažující nad příjmy v roce 2007 budou kryty zůstatkem z roku 2006 na běžném účtu obce.
-	Školení na ověřování listin a podpisů se uskuteční v březnu.Dle sdělení oddělení   matriky Magistrátu města Hradec Králové mohou provádět ověřování pouze starosta a místostarostka v naší obci.
-	Dále starosta seznámil občany s činností Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866.Sdělil,že je připravován projekt MAS – Místní akční skupina,jejímž prostřednictvím by se měla otevřít možnost čerpání finančních prostředků poskytnutých EU.
9.	Poté paní B.Novotná přednesla návrh usnesení ze zasedání, který byl všemi hlasy schválen.
10.	Nato starosta zasedání uzavřel, poděkoval za účast a pozval občany na příští zasedání,kde by se měl projednávat a schvalovat návrh územního plánu obce.







Ve Střezeticích   4.2.2007



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




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


