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ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne :  25.4.2008  
Přítomni dle prezenční listiny :
	členové zastupitelstva obce (Bednář Stanislav, Bramborová Ilona, Košťál Pavel,  Pražáková Hana, Novotná Blanka,Gavčík Josef, Slánek Radim)

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.	Projednání a schválení Územního plánu obce          
4.	Projednání a schválení rozpočtových změn č.1/08 
5.	Různé 
6.	Usnesení 
7.	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 –  J. Gavčík, R.Slánek - schváleni všemi sedmi 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 bylo uloženo starostovi a členům kontrolní komise provést prohlídku krytů kanalizačních šachet v Dlouhých Dvorech. Po zjištění byl vyměněn kryt kanalizační šachty před domem Novákových a před Najmanovými bude opravena dlažba chodníku v okolí kanalizační šachty.
·	Před domem Skálových ve Střezeticích bylo provedeno provrtání vrchní vrstvy kraje vozovky,aby se dešťová voda mohla lépe vsáknout a nezůstávala na povrchu vozovky.                                                            
·	V měsíci březnu byla provedena firmou Květ ze Stračova prořezávka vzrostlých lip ve Střezeticích a jasanu v Dlouhých Dvorech.    
·	Po obdržení souhlasného stanoviska se stavbou od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a po obnovení vyjádření správců sítí bylo zažádáno o stavební povolení na kanalizaci v Dlouhých Dvorech.
·	V rámci Mikroregionu obcí bylo zažádáno o poskytnutí dotace z POV na dovybavení dětských hřišť. Mikroregion dotaci obdržel a naše obec získá částku ve výši 23000,-Kč, a to pro nás znamená nákup 3 ks pružinových houpadel v hodnotě cca 36000,- Kč. Vzhledem k počtu dětí v našich obcích, bude jedno houpadlo umístěno na dětském hřišti v Dlouhých Dvorech a dvě houpadla na hřišti ve Střezeticích.
·	Dále v rámci Mikroregionu proběhlo jednání o sjednocení sběru odpadů stejných komodit v našem Mikroregionu. V průběhu měsíce května obdrží naše obec dva kontejnery na bílé sklo od firmy EKOKOM, které budou umístěny na obvyklých místech v obou obcích. Pro sběr tetrapaků budou zhotoveny nádoby též na obvyklých místech. Propagace o  novém třídění odpadů byla doručena do každé domácnosti.
·	 Byl objednán kontejner na odpad ze zahrad, v případě potřeby bude opakováno.
·	Dotaci z POV na vybudování knihovny a místnosti pro volnočasovou aktivitu dětí a mládeže jsme v 1.kole neobdrželi. Vzhledem k tomu, že nám byla poskytnuta dotace v minulém roce na přístavbu obecního úřadu,získali jsme 35 bodů. I přes to jsme zkusili podat odvolání.Výsledek získání dalších dotací na stavbu kanalizace v Dlouhých Dvorech a dokončení ÚP bude znám až v květnu.
·	15.dubna proběhl na našem Obecním úřadě audit hospodaření naší obce. Vedení účetnictví bylo hodnoceno bez chyb a námitek, za což starosta poděkoval učetnímu p.Vlastníkovi.
·	Na výborech zasedání zastupitelstva bylo domluveno,že podáme přihlášku do soutěže „Vesnice roku“.
 
3.	Starosta obce přednesl předkládací zprávu zpracovanou Magistrátem města Hradec Králové, útvarem hlavního architekta ke schválení územního plánu. Po jejím projednání přednesl návrh usnesení schvalující ÚP. Zastupitelstvo schvaluje znění usnesení všemi sedmi hlasy. Dále starosta přednesl návrh Veřejné vyhlášky opatření obecné povahy – Územní plán Střezetice. Zastupitelstvo schvaluje znění veřejné vyhlášky všemi sedmi hlasy přednesenou starostou obce.
4.	Účetní pan Vlastník přednesl návrh rozpočtových změn č.1/08 a vysvětlil jejich důvod. Rozpočtové opatření č.1/08 bylo schváleno všemi sedmi hlasy a tvoří přílohu tohoto zápisu.
5.	Poté bylo projednáváno různé :
-	V současné době probíhá termín výběrového řízení  na půjčky z Fondu rozvoje bydlení. Tato informace bude ještě opakována v místním rozhlase.
-	14.6. proběhne sběr nebezpečného odpadu, občané budou informováni místním rozhlasem a plakáty.
-	Firma Květ Stračov příští týden nastoupí na výsadbu jeřabin v Dlouhých Dvorech a výsadbu zeleně u hasičské zbrojnice ve Střezeticích. 
-	Starosta seznámil přítomné s návrhem dohody o ukončení nájmu pozemku pod prodejnou ve Střezeticích s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových., kterou jsme obdrželi. Pozemek zřejmě bude navrácen původnímu majiteli (Konzum). Nájemné pro rok 2008 je již z naší strany uhrazeno. Starosta navrhl, aby  tato dohoda o ukončení nájmu pozemku byla z naší strany zamítnuta. Zastupitelstvo obce tento návrh schválil všemi sedmi hlasy.
-	3.5. proběhne soutěž v požárním sportu – O pohár starosty obce Střezetice.
-	Starosta informoval, že jsme obdrželi žádost o finanční příspěvek na el.energii od p.Romany Pražákové, která provozuje prodejnu potravin v naší obci. V žádosti o příspěvek zdůvodnila pokles tržeb v současné době o 30% a zvýšení nákladů na el.energii. Z důvodu zachování prodejny pro naše občany byl příspěvek ve výši 7000,-Kč schválen sedmi hlasy.
-	Pan Volf se ptal na úklid betonové suti před jeho domem,která vznikla při opravě veřejného osvětlení. Starosta odpověděl,že obec úklid zajistí, až bude probíhat stavba komunikace v Dlouhých Dvorech.
-	 Pan Gavčík se dotazoval na výsadbu zeleně v Dlouhých Dvorech na hřišti. Starosta odpověděl,že požádá firmu Květ o návrh realizace a ceny.
-	Paní Novotná upozornila na porušení střešní konstrukce na autobusové zastávce ve Střezeticích, do které zatéká. Současně pan Košťál sdělil,že do knihovny v Dlouhých Dvorech též zatéká. Starosta sdělil,že po posouzení zajistí opravu uvedených střešních konstrukcí. 
-	Pan Košťál sdělil,že by bylo potřeba uvažovat o zasíťování pozemků za okály v Dlouhých Dvorech.  
-	Starosta sdělil,že nechal zpracovat studii kanalizace u novostaveb ve Střeteticích směrem k Probluzi.
-	Pan Košťál upozornil na to,že bude potřeba opravit zásněžky.

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


Ve Střezeticích   27.04.2008



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




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


