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ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne :  1.2.2008  
Přítomni dle prezenční listiny :
	členové zastupitelstva obce (Bednář Stanislav, Bramborová Ilona, Košťál Pavel,  Pražáková Hana, Gavčík Josef, Slánek Radim)

Omluvena : Novotná Blanka 
Jednání řídil : S. Bednář
Zapisovatel : I.Bramborová
Ověřovatelé zápisu:  H. Pražáková, P.Košťál
Návrhová komise :  J. Gavčík, R.Slánek
Program :  	1.	  Zahájení 
2.	Zpráva o činnosti obecního úřadu
3.	Zpráva o výsledku inventarizace majetku obce za rok 2007          
4.	Zpráva o využití prostředků FRB v roce 2007 
5.	Projednání a schválení výsledku hospodaření obce za rok 2007 
6.	Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2008 
7.	Různé
8.	 Usnesení
9.	Závěr
1.	Zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Bednář a navrhl program zasedání, který byl schválen  šesti hlasy.
	Dále přednesl návrh na :	
·	složení návrhové komise –  J. Gavčík, R.Slánek - schváleno všemi šesti hlasy 
·	zapisovatele zasedání – I.Bramborová -  schválena všemi šesti hlasy
·	ověřovatele zápisu –  H. Pražáková , P.Košťál - schváleni všemi šesti hlasy

2.	Poté starosta stručně informoval o činnosti obecního úřadu v období od posledního zasedání obecního zastupitelstva
·	Práce na přístavbě obecního úřadu byly dokončeny, z důvodu vlhkosti zbývá pouze položit podlahovou krytinu PVC. Dne 18.ledna 2008 proběhla kolaudace a 4.února bude uskutečněna kontrola správnosti čerpání dotace z POV.
·	Po jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně pozemku 
p. č. 150 v Dlouhých Dvorech byl vydán souhlas se stavbou kanalizace. Na stavebním odboru Magistrátu města HK bylo zažádáno o vydání územního rozhodnutí a následně bude zažádáno o stavební povolení na výstavbu kanalizačního řádu u vodoprávního úřadu Magistrátu města Hradce Králové.Po vydání těchto povolení bude moci být zahájena výstavba kanalizace a oprava komunikace před okály v Dlouhých Dvorech.                                                           
·	Územní plán obce – 10.ledna 2008 proběhlo jednání na Krajském úřadě.Tohoto jednání se zúčastnili p.Mokrejšová z Krajského úřadu, starosta obce p.Bednář, p.Petráková z Magistrátu města HK a p.Šejvlová z firmy Regio.Výsledkem tohoto jednání byla domluva konečné podoby územního plánu ke schválení.    
·	Pro letošní rok byla podána žádost o dotaci z POV na vybudování knihovny a místnosti pro volnočasovou aktivitu dětí a mládeže v budově prodejny ve Střezeticích. Dále požádáme o dotaci z Krajského úřadu na výstavbu kanalizace a komunikace v Dlouhých Dvorech. V rámci Mikroregionu obcí památkové zóny 1866 bylo společně zažádáno o dotaci na dovybavení dětských hřišť. Ve Střezeticích by bylo hřiště dovybaveno 2 ks pružinových houpadel a v Dlouhých Dvorech jedním kusem.Dále v rámci Mikroregionu bylo řešeno dovybavení odpadového hospodářství obce, a to kontejnerem na sběr bílého skla.
3.	Zprávu o inventarizaci majetku obce přednesl účetní pan Marek Vlastník.
4.	Zprávu o využití prostředků FRB přednesla předsedkyně finančního výboru paní Pražáková. V roce 2007 neměl nikdo z občanů zájem čerpat tuto půjčku a pro letošní rok bude moci být využito více finančních prostředků.V současné době se splácí 9 půjček.
5.	Zprávu o výsledku hospodaření obce na rok 2007 přednesl pan Marek Vlastník.Po projednání zastupitelstvo obce schválilo šesti hlasy výsledek hospodaření obce za rok 2007. Tato zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2007 je přílohou k tomuto zápisu.
6.	Návrh rozpočtu obce pro rok 2008 přednesl starosta obce pan Bednář.Sdělil,že při sestavování rozpočtu se vycházelo ze zkušeností minulých let a reálných možností.Návrh rozpočtu visel na vývěskách v obou obcích a na webových stránkách obce.Po projednání zastupitelstvo obce schválilo rozpočet pro rok 2008 šesti hlasy.Rozpočet obce pro rok 2008 tvoří přílohu tohoto zápisu.
7.	Poté bylo projednáváno různé :
-	Při realizaci přístavby obecního úřadu bylo kromě plánovaného provedení prací doporučeno provedení dalšího zhodnocení původního objektu. Jednalo by se  o výměnu oken,vchodových dveří,vznikne nová místnost pro archiv v podkroví, bude opravena vnější fasáda.Tyto vícepráce si vyžádají částku 259123,-Kč vč. DPH.Starosta obce navrhl,aby tyto vícepráce provedla firma J.Turnovský Nechanice.Zastupitelstvo odsouhlasilo provedení těchto  víceprací šesti hlasy.
-	Starosta informoval o havarijním stavu topení v objektu prodejny ve Střezeticích.Opravou by mělo dojít k náhradě kotle na tuhá paliva kotlem na zemní plyn, za nové budou nahrazeny i rozvody a topná tělesa.Předložil nabídku firmy Mikeš Březhrad v celkové výši 117600,- vč.DPH. Zastupitelstvo po projednání schválilo tuto opravu šesti hlasy. 
-	Starosta seznámil přítomné o tom,že byla podána výzva k předložení cenové nabídky na provedení místní komunikace v Dlouhých Dvorech. Cenovou nabídku předložily tyto firmy:
  
-	Ekologická stavební společnost s.r.o.Jaroměř 			476822,-Kč vč.DPH
-	J.Munzar – Ekostav,Hradec Králové						491163,-Kč vč.DPH
-	Colas a.s.Praha,závod Hr.Králové							452140,-Kč vč.DPH	

Po projednání a vyhodnocení nabídek stanovilo zastupitelstvo pořadí jednotlivých uchazečů:
1, Colas a.s. Praha
2. Ekologická stavební společnost s.r.o.Jaroměř
3. J.Munzar – Ekostav Hradec Králové
Toto pořadí bylo odsouhlaseno pěti hlasy, jeden hlas se zdržel hlasování.

-	Paní Kriváková poukázala na nutnou opravu chodníků a krytů kanalizačních šachet v Dlouhých Dvorech v úseku od Novákových k Najmanovým. Zastupitelstvo uložilo starostovi a členům kontrolní komise provést dohlídku na místě a po vyhodnocení situace stanovit další postup.
-	Starosta informoval, že v roce 2007 se nepodařilo dodavatelské firmě provést prořezání lip ve Střezeticích a jasanu v Dlouhých Dvorech. Objednávka firmě Zahradnictví Květ Stračov byla zaslána a práce by měly být provedeny podle sdělení v nejbližším období. Při této příležitosti se paní Černohorská dotazovala na možnost pokácení uvedeného jasanu.Starostou bylo vysvětleno, že o případné pokácení může požádat pouze vlastník stromu ( tj.pozemku,na kterém je strom). V tomto případě se jedná o pana Truksu z Kladna.
-	Dále paní Hopjanová z Klubu žen se ptala na uhrazení členského příspěvku do MAS Hradecký venkov. Starosta odpověděl,že příspěvek bude zaslán po upřesnění čísla účtu příjemce. Členský příspěvek ve výši 1000,- Kč zaplacený za rok 2007 platí na i pro rok 2008. 
-	 Paní Kriváková se dotazovala na úřední postup při předložení požadavku na kácení stromu. Pravidla ji stručně sdělil starosta a doporučil občanům,aby se v případě nejasností obrátili na obecní úřad.
-	Pan Gavčík se dotazoval na možnost provedení výsadby stromů u nově vzniklého hřiště v Dlouhých Dvorech. Starosta sdělil, že možnosti bude konzultovat s firmou Květ a ta navrhne způsoby řešení. 
-	Paní Hopjanová z Klubu žen se tázala, zda může počítat s finanční pomocí při organizování zájezdu do divadla v Pardubicích. Starosta obce odpověděl, že s úhradou autobusu do divadla obecní úřad počítá.  
-	Paní Hopjanová z Klubu žen se dotazovala na možnost zajistit opravu židlí,zprovoznění větráků a dokoupení ubrusů v hostinci ve Střezeticích.Bylo jí sděleno,že oprava židlí průběžně probíhá, další požadavky budou prověřeny.
-	Ing.Skála požádal,zda je možné vyřešit situaci, kdy na vozovce před jejich domem se drží neúměrně dlouhou dobu po dešti stále voda. Starosta sdělil, že osloví správce komunikace SÚS Hradec Králové a o vyjádření bude následně informovat.
-	Pan Smeck se dotazoval,kdo zodpovídá za úklid komunikací v průběhu a po dokončení sklizně cukrovky. Když se informoval ve Statku Dlouhé Dvory, bylo mu sděleno, že je to povinnost cukrovaru, protože ten si zajišťuje sklizeň a odvoz cukrovky. Starosta odpověděl, že se jedná o novou situaci z posledních let. Vyzval občany, aby o těchto problémech informovali  obecní úřad neprodleně a ten se pokusí ihned sjednat nápravu.
-	Pan Smeck se dotázal,zda má obecní úřad nějaké informace o záměru vybudovat v Dlouhých Dvorech logistické centrum. Starosta odpověděl, že v územním plánu, který je nyní ve schvalovacím řízení, se o plochách určených k podobným aktivitám neuvažuje ( z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu).
-	Pan Smeck se dotazoval, jak je možné řešit vybavení hřiště v Dlouhých Dvorech 
( branky, sítě). Starosta sdělil, že se nepředpokládá kompletní řešení dodavatelsky, ale formou zakoupení materiálu. Dobudování by po dohodě zajistili občané.
-	Pan Smeck se dále dotazoval, zda a kdy se uvažuje s opravami komunikací v Dlouhých Dvorech.  Starosta odpověděl, že stávající zastupitelstvo ve svém volebním období toto v plánu nemá.

8.	Po té starosta obce požádal pana Radima Slánka, aby přednesl usnesení ze zasedání zastupitelstva. Usnesení bylo schváleno šesti hlasy.
9.	Nato starosta zasedání uzavřel,  poděkoval za účast a   sdělil, že další veřejné zasedání se uskuteční v souvislosti se schvalováním územního plánu.








Ve Střezeticích   01.02.2008



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




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


