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ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne :  27.6.2007  
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: B.Novotná, R.Slánek
Návrhová komise : B. Novotná, J. Gavčík, R.Slánek
Program :  	1.	  Zahájení 
2.	Zpráva o činnosti obecního úřadu
3.	Výběr dodavatele přístavby obecního úřadu          
4.	Projednání a odsouhlasení dotace na přístavbu obecního úřadu 
5.	Projednání a schválení rozpočtových změn č. 2/07
6.	Projednání koupě pozemku p.č. 442 v k.ú. Střezetice 
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 – B.Novotná  a R.Slánek – schváleni jednohlasně.
2.	Poté starosta stručně informoval o činnosti obecního úřadu v období od posledního zasedání obecního zastupitelstva
·	V současné době je zpracován projekt na přístavbu Obecního úřadu Střezetice, chybí pouze vyjádření památkového úřadu. Tento projekt řeší přístavbu jednoho křídla obecního úřadu, kde bude jednací místnost a sociální zázemí.
·	Na konci měsíce dubna měli občané možnost využít pomoc při vyplňování žádostí o povolení odběru podzemních vod. Občané této pomoci využili a prostřednictvím obecního úřadu bylo podáno 77 žádostí.                                                           
·	V červnu byl v obecním lese postaven plot kolem nově osázených stromů.    



·	Na minulém zasedání výborů bylo projednáno namontování zpomalovacích pruhů na cestě k lesu z důvodu bezpečnosti dětí, které si hrají na dětském  hřišti. Vzhledem k blížícím se prázdninám, jsme rádi, že zpomalovací pruhy máme  již namontovány. Celá akce vyšla na 39000,- Kč.
·	V červnu byl také vyhlášen sběr nebezpečného odpadu.Občané každoročně sběr využijí, tentokrát byly sebrány hlavně barvy,oleje ,lepidla. Obecní úřad zaplatil firmě RUND Jaroměř za sběr 14290,- Kč.
·	Starosta obce jednal s paní Vítkovou z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně převedení pozemku před okály v Dlouhých Dvorech do vlastnictví obce. Paní Vítková sdělila, že provedla srovnávací sestavu pozemků v Dlouhých Dvorech. Parcela č.150  vznikla ze tří pozemků a to p.č. 12, 7, 150, z toho pozemek p.č. 7 je neřešitelný z důvodu nevyřešeného vlastnictví. Jiná možnost je vypracovat geometrický plán, kde bude ze stávajícího pozemku p.č.150 vyjmut problémový pozemek p.č. 7 a tím bude možno pozemek p.č. 150 převést do vlastnictví obce.
·	Sekání trávy v okolí  Dlouhých Dvorů a biokoridoru ve Střezeticích je objednáno a mělo by být posečeno ještě tento týden než budou probíhat oslavy výročí bitvy roku 1866.
·	U Technických služeb Hradec Králové je objednáno čištění silnic ve Střezeticích a v Dlouhých Dvorech.
·	Z Mikroregionu Památkové zóny 1866 – byl odsouhlasen vstup do MAS společně s Mikroregionem Nechanicko a Urbanická brázda. Vznikne obecně prospěšná společnost a ponese název HRADECKÝ VENKOV. Do konce roku bude trvat, než začne pracovat její aparát. Do MAS nově přistoupil Mikroregion Hustířanka a ještě má zájem se připojit Mikroregion Smiřicko. 
·	Strom, chráněný státem na pozemku u Novotných, je podle názoru lidí napaden škůdcem. Starosta informoval odbor životního prostředí magistrátu města Hradec Králové kde mu sdělili,že se na strom přijedou podívat a případně ošetřit.
3.	Vzhledem k tomu, že jsme obdrželi oznámení o poskytnutí dotace z POV Královéhradeckého kraje na přístavbu obecního úřadu ve výši 400000,- Kč, tak obecní úřad oslovil 3 stavební firmy  a požádal o zpracování cenové nabídky na tuto akci. Nabídky byly  podány v těchto cenových relacích :
Firma STAVREKO Hradec Králové             1 734 124,35  Kč vč.DPH
Firma Turnovský Nechanice                        1 199 893, 00 Kč vč.DPH
Firma Lacourt Dolní Přím                             1 262 811,30 Kč vč.DPH 


Firma Turnovský Nechanice jako jediná uvedla termín výstavby s dokončením do konce roku 2007. Vzhledem k tomu, že musí být práce zahájeny ihned po získání stavebního povolení a dokončeny a zkolaudovány do konce roku 2007 a s ohledem na cenu, bylo navrženo pořadí cenových nabídek takto :
1. Firma Turnovský Nechanice                   1 199 893,00 Kč vč.DPH
2. Firma Lacourt Dolní Přím                        1 262 811,30 Kč vč.DPH
3. Firma STAVREKO Hradec Králové         1 734 124,35 Kč vč.DPH

Pořadí cenových nabídek bylo odsouhlaseno všemi 7 hlasy. Dále zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na tuto akci s vítězem výběrového řízení, tj. s firmou Turnovský Nechanice.

4.	V lednu 2007 jsme podali žádost u Královéhradeckého kraje o dotaci z Programu obnovy venkova na stavební úpravy a přístavbu obecného úřadu ve Střezeticích.Dotaci jsme obdrželi v dubnu ve II.kole. Zastupitelstvo obce souhlasí všemi hlasy s přijetím dotace na akci : „Stavební úpravy a přístavba objektu obecního úřadu ve Střezeticích“ a pověřuje starostu obce uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s poskytovatelem dotace.
5.	Dále účetní obce pan Vlastník přednesl návrh rozpočtových změn č.2/07. Po projednání byly rozpočtové změny č.2/07  jednohlasně schváleny. Rozpočtová opatření č.2/2007 tvoří přílohu k tomuto zápisu. 
6.	Dále byla na programu koupě pozemku p.č.442 v k.ú. Střezetice o výměře 19 m2. Jedná se o pozemek ve vlastnictví Pavla a Romany Pražákových, který zasahuje na veřejné prostranství do chodníku. Dle znaleckého posudku, který byl zpracován, činí cena za tento pozemek 600,-Kč. Zastupitelstvo schvaluje koupi pozemku všemi hlasy a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy.        
7.	Poté bylo projednáváno různé :
-	V současné době máme zpracován návrh územního plánu. Jsou tam zaneseny připomínky,které byly vzneseny na minulém zasedání. V současné době čekáme na posudek EIA  na vliv životního prostředí od p.Macháčka. Příští týden by měl přijet do naší vesnice. Cena za tento posudek bude 25000,-Kč, s touto částkou nebylo počítáno. Paní Šejvlová z firmy REGIO,která nám zpracovává územní plán, nám snížila cenu o 5000,-Kč, a tak bude celková cena za zpracování uzemního plánu a příslušných posudků navýšena o 20000,- Kč. Poté bude návrh územního plánu předán na Magistrát města HK, kde se vyjádří orgány státní správy.
-	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nás informoval, že nám byl odsouhlasen převod pozemku pod prodejnou ve Střezeticích. Pozemek nám prodají, a to za cenu  jimi určenou dle posudku v hodnotě 110000,- Kč. Zastupitelstvo všemi hlasy neschvaluje odkup pozemku v k.ú.Střezetice parc.č.26 za tuto cenu a pověřuje starostu obce k dalšímu jednání ohledně snížení kupní ceny. 
-	 V pátek 29.6. a v sobotu 30.6. bude probíhat oslava výročí bitvy z r.1866. V pátek půjde průvod vojska z Hrádku na Chlum, a to přes Střezetice a Dlouhé Dvory. Mikororegion zve občany na ukázku bitvy v úvozu v Rozběřicích, která se koná v pátek v 18 hodin.
-	V březnu jsme podali žádost o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování knihovny a místnosti pro volnočasové aktivity. V současné době ještě není znám výsledek. 
-	Žádosti o povolení vypouštění odpadních vod mají být podány do konce roku 2007. Opět obecní úřad bude občanům nápomocen při jejich vyplňování. Nejdříve bude obecní úřad řešit žádosti domácností,které vypouštějí odpadní vody přímo do Radíkovického potoka. Obec požádá o vyjádření stanoviska ZVHS Jičín,která je správcem toku. Poté bude možnost řešení s jednotlivými domácnostmi.
-	Vzhledem k tomu, že bude provedena přístavba obecního úřadu, bude nutné jej ještě dovybavit nábytkem.  Firma Nábytek Dudycha s.r.o. zpracovala cenovou nabídku na jednací stoly, židle a skříňky na ukládání dokumentů ve výši 43188,- Kč  včetně DPH. Zastupitelstvo jednohlasně schvaluje nabídku vnitřního vybavení do nové přístavby.
-	Pan Kulhánek  vznesl dotaz, zda bylo prováděno stříkání chodníků proti zarůstání. Starosta odpověděl, že jednou už byly chodníky stříkány, ale zřejmě postřik nebyl dostatečně účinný. Následující týden bude opakováno.
-	Pan Petráček se tázal, zda je uvažováno s vybudováním ČOV pro celou obec. V současné době musí mít domovní ČOV nové stavby. V územním plánu se počítá s osazením domovní ČOV, další variantou je vybudování kanalizace a ČOV nebo vybudování podtlakové kanalizace vedoucí na Dolní Přím. Nejlevnějším řešením pro domácnosti a obec je v současné době budování domácí ČOV a filtru u septiku.
-	Pan Kulhánek se ptal, zda by by nešlo posekat břehy Radíkovického potoka. Bude požádán správce toku ZVHS.
-	Paní Hopjanová jako zástupkyně Klubu žen se dotazovala, zda by obec mohla uhradit  příspěvky ve výší 1000,-Kč při vstupu Klubu žen do MAS. Starosta odpověděl,že by musel Klub žen o příspěvek požádat a zastupitelstvo by jej muselo schválit. V současné době nevíme,zda to bude pro Klub žen přínos,když vstoupí do MAS. Finanční prostředky, získané prostřednictvím MAS, chce Klub žen věnovat na svou činnost.
-	Dále paní Hopjanová se dotazovala, zda se bude dělat povrch cesty před okály v Dlouhých Dvorech. Naše představa je, že v letošním roce bude provedena kanalizace a v příštím roce povrch vozovky. Kanalizace nebude vedena přes pozemek p.Šráma.
-	Paní Hopjanová sdělila,že v Dlouhých Dvorech je velké množství slimáků a požádala, zda by nebylo možné je na veřejném prostranství hubit. Bylo jí odpovězeno, že obec zakoupí 5 kg granulí VANIŠ a  následně bude ošetřeno.
-	Dále paní Hopjanová se dotázala, zda by Klub žen mohl požádat obec o zaplacení autobusu na zájezd do divadla do Pardubic. Bylo jí sděleno,že o příspěvek musí Klub žen požádat a následně zastupitelstvo jej musí schválit.
8.	Po té starosta obce požádal paní B.Novotnou, aby přednesla usnesení ze zasedání zastupitelstva. Usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

9.	Nato starosta zasedání uzavřel, poděkoval za účast a popřál občanům a zastupitelům pěknou dovolenou.





Ve Střezeticích   29.6.2007








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




........................................
........................................
Novotná Blanka
Slánek Radim
ověřovatel zápisu
ověřovatel zápisu


