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ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne :  23.11.2007  
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:  H. Pražáková, P.Košťál
Návrhová komise : B. Novotná, J. Gavčík, R.Slánek
Program :  	1.	  Zahájení 
2.	Zpráva o činnosti obecního úřadu
3.	Projednání koupě pozemku p.č.7 v k.ú.Dlouhé Dvory          
4.	Projednání žádosti o finanční příspěvek – Obecný zájem Smiřice 
5.	Schválení rozpočtového provizoria na rok 2008
6.	Schválení výhledu na roky 2009 - 2010 
7.	Projednání a schválení rozpočtových změn č.4/07 
8.	Různé
9.	 Usnesení
10.	Závěr
1.	Zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Bednář a navrhl program zasedání, který byl schválen všemi sedmi hlasy.
	Dále přednesl návrh na :	
·	složení návrhové komise – B. Novotná, J. Gavčík, R.Slánek - schváleno všemi hlasy 
·	zapisovatele zasedání – I.Bramborová -  schválena všemi sedmi hlasy
·	ověřovatele zápisu –  H. Pražáková , P.Košťál - schváleni všemi sedmi hlasy
2.	Poté starosta stručně informoval o činnosti obecního úřadu v období od posledního zasedání obecního zastupitelstva
·	Na minulém veřejném zasedání zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce zajistit na zastávce ČD v Dlouhých Dvorech lavičku a odpadkový koš na autobusové zastávce ve Střezeticích. Lavička i odpadkový koš jsou již osazeny na určených místech, lavička vyšla cenově na cca 8000,-Kč a odpadkový koš na 2000,-Kč.
·	V hostinci ve Střezeticích byla provedena oprava pánských toalet a výměna vchodových dveří ze dvora. Celková oprava si vyžádala 70000,- Kč.                                                           
·	Od 1.listopadu je uzavřena nájemní smlouva s novým nájemcem obecního hostince p.Karlem Zikmundou.    
·	V průběhu měsíce října a listopadu byly přistavěny 2x kontejnery pro rostlinný odpad a spadané listí ze zahrad a veřejného prostranství.
·	S firmou Zahradnictví Květ bylo domluveno osázení jeřabin u tratě v Dlouhých Dvorech. Po novém roce provede firma prořez velkých stromů ve Střezeticích.Jasan u Černohorských firma doporučila skácet, bude řešeno s majitelem pozemku.Dále předloží firma cenovou nabídku na údržbu a obnovu zeleně v obou obcích. 
·	Územní plán obce – pan Macháček zpracoval posudek vlivu na životní prostředí.Po jeho dodání se uskutečnilo 6.11. jednání na Magistrátu města HK , státní orgány se mají nyní možnost vyjádřit k územnímu plánu do 30 dnů.Po vyjádření svolají další jednání s veřejností – vlastníky pozemků asi koncem ledna.Vznesené připomínky budou zapracovány do územního plánu a potom bude teprve územní plán schválen. Starosta informoval občany,že již písemně požádal Magistrát města HK,útvar hlavního architekta o úpravu návrhu územního plánu, a to upravit zastavěné území v obci Střezetice podle skutečnosti a v Dlouhých Dvorech zapracovat podmínku při využití plochy pro skladování a manipulaci,kdy by přicházel v úvahu provoz těžké nákladní dopravy,aby tato doprava byla řešena mimo obec Dlouhé Dvory,např.vybudováním nové obslužné komunikace mimo obec.
·	Práce na obecním úřadě pokračují, v současné době je provedena střecha, do středy by měla být hotova fasáda, okna a vchodové dveře na původní budově jsou vyměněna. 
·	Na podzim se uskutečnila brigáda u nádrže v Dlouhých Dvorech.Okolí nádrže bylo uklizeno,křoviny a vrbičky byly prořezány.
·	Byla provedena oprava chodníku ve Střezeticích směrem na Třesovice.
3.	V listopadu jsme obdrželi písemné sdělení k pozemku č.150 v Dlouhých Dvorech od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemek č.150 se částečně skládá z pozemku č.7, který je ve vlastnictví pana R.Černohouse.Bylo nám sděleno,pokud obec bude vlastníkem tohoto pozemku,pak nám bude  bude bezúplatně převeden pozemek č.150 do vlastnictví obce. Na základě tohoto sdělení jsme dali vypracovat znalecký posudek – cena za tento pozemek 86m2 činí 2710,-Kč. Zastupitelstvo obce schválilo všemi sedmi hlasy odkup pozemku č.7 v k.ú.Dlouhé Dvory za odhadní cenu 2710,-Kč.
4.	Obecný zájem Smiřice zaslal žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2008.Jedná se o příspěvek ve výší 15000,-Kč na částečnou úhradu nákladů na poskytování sociálních služeb našim občanům.Jejich služba je našimi občany využívána, např.dovážka obědů. Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ve výši 15000,-Kč všemi sedmi hlasy.
5.	Dále účetní obce pan Vlastník přednesl provizorium na rok 2008.Po projednání zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy. 
6.	Dále účetní obce přednesl rozpočtový výhled na rok 2009 – 2010.Rozpočtový výhled byl schválen všemi sedmi hlasy a tvoří přílohu tohoto zápisu.
7.	Účetní obce pan M.Vlastník přednesl rozpočtové změny č.4/07. Po jejich projednání zastupitelstvo obce schvaluje všemi hlasy rozpočtové změny č.4/07.Rozpočtové změny č.4/07 tvoří přílohu tohoto zápisu.
8.	Poté bylo projednáváno různé :
-	Starosta obce informoval,že při auditu, který se konal v říjnu, nám byla vytknuta zřizovací listina SDH Střezetice.Vzhledem k účinnosti novele zákona č.133/1995 Sb., o požární ochraně je nutné schválit novou zřizovací listinu.Zastupitelstvo obce schvaluje všemi sedmi hlasy novou zřizovací listinu SDH Střezetice
-	Opravu chodníku ve Střezeticích směrem na Třesovice provede firma Josef Munzar – EKOSTAV.Zastupitelstvo tuto  opravu schvaluje šesti hlasy, jeden se zdržel hlasování.
-	Pan Černohorský se tázal,zda funguje SDH Dlouhé Dvory. Starosta odpověděl,že funguje, ale v současné době žádnou činnost nevyvíjí.
-	Paní Hopjanová z Klubu žen požádala o úhradu autobusu do divadla v Pardubicích.Klub žen pořádá zájezd do divadla dne 29.12.2007.Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy,že obec objedná a uhradí autobus do divadla do Pardubic na zájezd Klubu žen.
-	Paní Hopjanová z Klubu žen požádala o úhradu členského příspěvku v MAS Hradecký venkov.Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy úhradu členského příspěvku Klubu žen ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech v MAS Hradecký venkov.
-	Dále paní Hopjanová z Klubu žen požádala o příspěvek na hudbu a tombolu na tradiční ples,který každoročně pořádají.Ples se bude konat 19.ledna 2008. Po projednání zastupitelstvo obce schválilo všemi sedmi hlasy příspěvek ve výši 3000,-Kč na částečnou úhradu hudby a nákup cen do tomboly ve výši 3000,-Kč. 
-	 V době vánočních svátků  bude uspořádán vánoční turnaj ve stolním tenisu.Termín akce bude upřesněn.Zastupitelstvo obce schvaluje všemi hlasy příspěvek na turnaj ve stolním tenisu spočívající v zaplacení jídla a jednoho nealkoholického nápoje ve výši 60,-Kč pro zúčastněnou osobu a nákup sady pohárů pro vítěze do 800,-Kč.
-	Pan Prášil  upozornil na stav veřejného osvětlení v Dlouhých Dvorech.Starosta sdělil, že zajistí opravu světel,která nesvítí. 
-	Starosta obce pozval občany na kulturní pořad v sobotu 1.prosince, který se koná ve Střezeticích v hostinci.Představí se nám soubor ing.Kosiny s pořadem „Hezky od podlahy“.Od 16.30 hodin se bude konat slavnostní rozsvícení vánočního  stromu u prodejny ve Střezeticích spojené se zpíváním koled.Akci připravil Klub žen s místními dětmi.V neděli 2.prosince se uskuteční mikulášská nadílka pro děti. 
-	Pan Koubek se dotazoval,jak to  vypadá s opravami a výstavbou nových chodníků v Dlouhých Dvorech.Starosta sdělil,že bude zjištěn stav stávajících chodníků a v případě potřeby bude oprava zahrnuta do plánu akcí.
-	Pan Prášil upozornil na parkování aut na chodníkách v Dlouhých Dvorech. Starosta odpověděl,až bude situace neúnosná, bude se řešit.

9.	Po té starosta obce požádal paní B.Novotnou, aby přednesla usnesení ze zasedání zastupitelstva. Usnesení bylo schváleno všemi sedmi hlasy.
10.	Nato starosta zasedání uzavřel a poděkoval za účast.








Ve Střezeticích   25.11.2007



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




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


