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ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne : 27.4.2007  
Přítomni dle prezenční listiny :
-	členové zastupitelstva obce (Bednář Stanislav, Košťál Pavel, Novotná Blanka, Pražáková Hana, Gavčík Josef, Slánek Radim)
Omluvena : Bramborová Ilona
Jednání řídil : S. Bednář
Zapisovatel : P. Košťál
Ověřovatelé zápisu: B. Novotná, H. Pražáková
Návrhová komise : B. Novotná, J. Gavčík, R.Slánek
Program :  	1.	  Zahájení 
2.	Zpráva o činnosti obecního úřadu
3.	Projednání a schválení vstup obce do o.p.s. Hradecký venkov
4.	Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2006
5.	Projednání a schválení rozpočtových změn č. 1/07
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. Gavčík, R.Slánek - schváleno všemi hlasy 
·	zapisovatele zasedání – P. Košťál -  schválen jednohlasně
·	ověřovatele zápisu – B. Novotná a H. Pražáková - schváleni jednohlasně.
2.	Poté starosta stručně informoval o činnosti obecního úřadu v období od posledního zasedání obecního zastupitelstva
·	V lese bylo nově vysázeno 1.800 doubků, kolem výsadby bude ještě vybudováno oplocení.
·	Je zpracována projektová dokumentace na stavební úpravy obchodu ve Střezeticích. V objektu prodejny z bývalého skladu, který není využíván, bude vybudována knihovna a prostor pro volnočasové aktivity. Bude zřízen nový vchod, okna, sociální zařízení a přístupová cesta. Byla podána žádost o dotaci, stavební povolení je již vydáno.
·	Požádali jsme o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na přístavbu Obecního úřadu. V současné době zpracovává projektovou dokumentaci Ing.Robert Štětka. O přidělení dotace v prvním kole nebylo rozhodnuto, v průběhu května se bude konat ještě druhé kolo.
·	Firma Školky Valdice provádí úpravy zeleně v obou obcích – byly ořezány javory a dosázeny lípy v Dl. Dvorech. U obchodu ve Střezeticích byly vykáceny tůje a borovice pro přístupovou cestu k nové knihovně. Dohodnuto je pokácení neudržovaných ovocných stromů u hasičské zbrojnice, kde bude vysázena okrasná zeleň. Přislíbené prořezání velkých stromů bude dokončeno na podzim. Podél silnice k trati ČD budou dosázeny jeřáby.
·	V Dlouhých Dvorech byl s pomocí techniky firmy Ekostav a Statku Dl. Dvory urovnán povrch pro nové hřiště na malou kopanou, je zaseta tráva.
·	Obědy od obecně prospěšné společnosti Obecný zájem Smiřice odebírá v současné době 6 občanů. 
·	O velikonočním víkendu byly v obou obcích přistaveny kontejnery na zahradní odpad.
·	Proběhl velikonoční turnaj ve stolním tenise.
·	Dokončují se práce na územním plánu obce, který bude podle nového stavebního zákona nezbytný pro další výstavbu v obci.
·	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových řeší převod pozemku č. parc. 150 v Dl. Dvorech na obec. Je přislíbeno, že převod bude realizován v nejbližší době. Po převodu bude na podzim vybudována nová kanalizace v uličce a na komunikaci bude ponechán štěrkový povrch, na jaře potom bude komunikace dokončena. 
·	Minulý týden byly na obecním úřadu vyplněny žádosti o povolení odběru podzemní vody (64 žádostí), které budou hromadně podány na Magistrát města HK.
3.	Starosta navrhl, aby obec vstoupila v rámci Svazku obcí památkové zóny 1866 do nově zakládané obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov. O.p.s. bude tvořit tzv. místní akční skupinu, která bude mít možnost získat dotace z EU, je to dobrovolné sdružení obcí (max. 50%), neziskových organizací a podnikatelské sféry (50%). Proběhlo několik informačních schůzek, v o.p.s. budou tři mikroregiony – Nechanicko, Urbanická brázda a Obce památkové zóny 1866, ve správní radě bude mít každý mikroregion 2 zástupce. Vstupní poplatek bude pro obec 5.000,- Kč a roční poplatek bude 5,- Kč na obyvatele. Vstup obce do o.p.s. Hradecký venkov zastupitelé schválili všemi hlasy.
4.	Zprávu o závěrečném účtu obce za rok 2006 přednesl účetní, pan Marek Vlastník. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. Závěrečný účet byl schválen bez výhrad jednohlasně.
5.	Návrh rozpočtového opatření 1/2007 přečetl M. Vlastník. Návrh byl schválen všemi hlasy, je v příloze tohoto zápisu.
6.	Poté bylo projednáváno různé :
·	Starosta uvedl, že se připravuje přístavba Muzea na Chlumu, bude přistavěn přednáškový sál (z jedné strany bude objekt zapuštěný), rychlé občerstvení, sociální zařízení a parkoviště. Rekonstrukce bitvy se bude letos konat na svahu od Chlumu směrem ke státní silnici. Dne 29.6. proběhne pochod vojsk, který půjde i přes Střezetice.
·	Dne 9.5. od 17:00 se koná v Nedělištích valná hromada Mikroregionu OPZ 1866, bude se jednat m.j. o vstupu obce Vrchovnice.
·	Do 9.5. je možno žádat o půjčky z Fondu rozvoje bydlení, je k dispozici 130 tis. Kč.
·	V pondělí 30.4. se budou pálit čarodějnice, úřední hodiny obecního úřadu budou výjimečně od 16 do 18 hod.
·	Na OÚ je k nahlédnutí Posudek vlivu na životní prostředí stavby rychlostní komunikace R35.
·	Paní Pražáková požádala stejně jako v loňském roce o příspěvek na el. energii spotřebovanou v obchodě ve Střezeticích. Účet za poslední zúčtovací období činí 16.600,- Kč, v loňském roce obec přispěla 5.000,- Kč. Starosta navrhl, aby obec přispěla stejnou částkou i v letošní roce. Návrh byl schválen všemi hlasy. 
·	Starosta informoval o postupu prací na Územním plánu obce. Dle nového stavebního zákona se již nemusí zpracovávat koncept a zhotoví se přímo návrh, který bude schvalován ve dvou kolech. Starosta navrhl, aby vzhledem k tomu, že územní plán nebude zpracováván variantně, nebyl zpracován koncept, ale návrh podle nového stavebního zákona. Návrh byl schválen všemi hlasy. Starosta navrhl, aby byl pověřen jednáním jako zástupce obce ve věci projednávání územního plánu obce. Návrh byl schválen – 5 hlasů pro, jeden se zdržel hlasování.
·	Dále byly s přítomnými projednány úpravy a doplnění rozpracovaného návrhu územního plánu obce.
·	Starosta seznámil s cenovými nabídkami na stavbu "Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p. 78" - vybudování nového prostoru pro knihovnu ve Střezeticích. Po projednání zastupitelé jednohlasně schválili následující pořadí nabídek :
	Petr Lacourt, Dolní Přím  – cena 436 694,- Kč vč. DPH

Jaroslav Turnovský, Nechanice – 441 986,- Kč vč. DPH
EKOSTAV Hradec Králové – 455 610,- Kč vč. DPH.
Smlouva o dílo s vítězem bude uzavřena pouze v případě, že obec obdrží dotaci na stavbu, s termínem dokončení stavby do 31.12.2007.
7.	Poté paní B.Novotná přednesla návrh usnesení ze zasedání, který byl všemi hlasy schválen.
8.	Nato starosta zasedání uzavřel.

Ve Střezeticích   3.5.2007
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........................................
Stanislav Bednář
Košťál Pavel
starosta obce
zapisovatel




........................................
........................................
Novotná Blanka
Pražáková Hana
ověřovatel zápisu
ověřovatel zápisu


