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ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne :       14.9.2007  
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 hospodaření obce k 31.8.2007          
4.	Projednání žádosti o finanční příspěvek – AFK Probluz 
5.	Projednání a schválení rozpočtových změn č. 3/07
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 – 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 minulém veřejném zasedání zastupitelstvo obce odsouhlasilo neschválení odkupu pozemku pod prodejnou ve Střezeticích p.č.26 za cenu 110000,-Kč.Z tohoto důvodu je smlouva o pronájmu tohoto pozemku s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových nadále v platnosti.
·	Naše žádost o dotaci z Programu obnovy venkova dotačního titulu č.2 na vybudování knihovny a místnosti pro volnočasovou aktivitu dětí a mládeže byla zamítnuta na Ministerstvu pro místní rozvoj.                                                           
·	Na základě poskytnutí dotace na přístavbu obecního úřadu byla zahájena stavba. Stavba bude dokončena do konce roku 2007.    
·	Nadále je řešen převod pozemku č.150 v Dlouhých Dvorech u okálů s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
·	V sobotu 18.srpna byly mimořádné úřední hodiny, kde si občané mohli vyplnit žádosti o povolení vypouštění odpadních vod. Žádosti jsou již podané na Magistrátě města Hradec Králové.Bylo vyplněno 70 žádostí.
·	V Dlouhých Dvorech byl před Němečkovými odcizen kryt vpusti. Výměnu krytu zajistila firma Josef Munzar – Ekostav.
·	V Dlouhých Dvorech byla odcizena dopravní značka, byla zakoupena nová a v současné době je značka již osazena.
·	Minulý týden byly v obou obcích přistavěny kontejnery na nadrozměrný komunální odpad. Na podzim budou objednány kontejnery na rostlinný odpad ze zahrad a spadané listí. 
·	K 31.8. ukončil svou pohostinskou činnost v hostinci ve Střezeticích pan Vávra. V současné době nemáme nájemce.
3.	Účetní obce pan Marek Vlastník přednesl zprávu o hospodaření obce k 31.8.2007. Zpráva tvoří přílohu k tomuto zápisu.
4.	AFK Probluz podala žádost o poskytnutí příspěvku ve výši 10000,-Kč na jejich činnost s dětmi. Příspěvek bude použit  např. na úhradu tělocvičny v zimním období, startovné,dresy atd. Příspěvek ve výši 10000,-Kč  zastupitelstvo schválilo všemi 7 hlasy. 
5.	Účetní obce pan Marek Vlastník přednesl návrh rozpočtových změn č.3/07. Po projednání byly rozpočtové změny č.3/07 jednohlasně schváleny. Rozpočtová opatření č.3/07 tvoří přílohu k tomuto zápisu.        
6.	Poté bylo projednáváno různé :
-	V současné době máme zpracován návrh územního plánu a čekáme na posudek EIA na vliv životního prostředí od p.Macháčka. Po jeho obdržení bude návrh územního plánu podán na Magistrát města HK, kde bude lhůta na vyjádření 30dnů a po té bude lhůta na vyjádření občanů 60 dnů. Do konce roku 2007 by měl být územní plán schválen.
-	V průběhu měsíce července bylo provedeno čištění komunikací obou obcí. Za tuto službu obec zaplatila 17000,-Kč. 
-	 S platností nového stavebního zákona bude obec zodpovědná za územně plánovací dokumentaci a je povinna si pořídit ÚAP(územně analytické podklady). Tuto činnost za nás může vykonávat „Rada obcí pro udržitelný rozvoj území“,kterou sestaví Magistrát města HK jako obec s rozšířenou působností. Zastupitelstvo obce schvaluje všemi 7 hlasy ustavení „Rady pro udržitelný rozvoj území“.
-	Pan Černohorský se dotazoval,zda by mohla být na zastávce ČD umístěna lavička.Zastupitelstvo obce uložilo za úkol starostovi zajistit lavičku na zastávku v Dlouhých Dvorech a zajistit odpadkový koš na autobusovou zastávku ve Střezeticích. 
-	Paní Pražáková H. se dotazovala na pořez lípy na křižovatce ve Střezeticích a jasanu  u Černohorských v Dlouhých Dvorech. Tato služba bude objednána.
-	Paní Hopjanová se dotazovala,kde má uskutečnit schůzi Klubu žen,když je hostinec uzavřen. Starosta sdělil, že pro tento účel umožní prostor v klubovně hostince a zapůjčí klíče.
-	V úterý 2.10. se bude konat na Dolním Přímě setkání MAS Hradecký venkov, na kterém se uskuteční volby správního orgánu. Klub žen se zajímá o vstup do MAS.
-	Paní Novotná vznesla požadavek,aby důležité informace pro naše občany – např.nepřítomnost lékařky, uzavření pošty atd. bylo vyhlášeno rozhlasem v rámci Mikroreginu. Starosta o to požádá starostu Všestar p.Macháčka.
-	Pan Košťál navrhl, aby nové hřiště v Dlouhých Dvorech bylo sekáno pravidelně při sekání ostatních ploch. Bude domluveno s pracovníkem,který se o údržbu zeleně stará.

7.	Po té starosta obce požádal pana Radima Slánka, aby přednesl usnesení ze zasedání zastupitelstva. Usnesení bylo schváleno všemi hlasy.
8.	Nato starosta zasedání uzavřel, poděkoval za účast.




Ve Střezeticích   17.9.2007



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




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


