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ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne :  25.6.2008  
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:  J.Gavčík, P.Košťál
Návrhová komise :  B.Novotná, R.Slánek
Program :  	1.	  Zahájení 
2.	Zpráva o činnosti obecního úřadu
3.	Projednání a schválení závěrečného účtu obce Střezetice za rok 2007          
4.	Projednání a schválení rozpočtových změn č.2/08 
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 –  B.Novotná, R.Slánek - schváleni všemi sedmi hlasy 
·	zapisovatele zasedání – I.Bramborová -  schválena všemi sedmi hlasy
·	ověřovatele zápisu –  J.Gavčík , P.Košťál - schváleni všemi sedmi hlasy

2.	Poté starosta stručně informoval o činnosti obecního úřadu v období od posledního zasedání obecního zastupitelstva
·	Firma Květ Stračov provedla objednanou výsadbu jeřabin v Dlouhých Dvorech, dále 2 ks dubů u rybníka ve Střezeticích a výsadbu a zhotovení oplocení u hasičské zbrojnice ve Střezeticích.Dále bylo ještě provedeno osekání trávy u lesoparku ve Střezeticích a nádrže v Dlouhých Dvorech. V neděli proběhla brigáda místních občanů na zhotovení terenních úprav u hasičské zbrojnice.
·	Technické služby z Hradce Králové nám provedly zametení komunikací v obou obcích, faktura za tuto službu činila cca 22000,- Kč.                                                            
·	Z důvodu bezpečnosti byly provedeny nutné opravy na dětských hřištích v obou obcích. Revize dětských hřišť byla objednána v rámci Mikroregionu.    
·	Dotaci na dokončení územního plánu jsme obdrželi ve  výši 45 000,- Kč a již byla podepsána smlouva o jejím obdržení. Vzhledem k tomu,že dotace z POV na vybudování knihovny a místnosti pro volnočasovou aktivitu dětí a mládeže byla neúspěšná, bylo podáno odvolání a po té nám bylo sděleno, že obdržíme dotaci ve výši 90 000,- Kč po schválení zastupitelstvem Královéhradeckého kraje. Dotace na vybudování kanalizace v Dlouhých Dvorech byla zamítnuta, v době podání žádosti jsme neměli na tuto stavbu ještě stavební povolení. Ještě jsme podali žádost o dotaci na opravu komunikace v Dlouhých Dvorech, v současné době nám ještě není znám výsledek rozhodnutí.
·	Na stavbu kanalizace v Dlouhých Dvorech je vydáno stavební povolení, po nabytí právní moci bude zahájena stavba.
·	Naše obec se přihlásila do soutěže „Vesnice roku 2008“. 5.června navštívila naši obec hodnotící komise. Na základě jejího hodnocení bude naší obci udělena cena Spolku pro obnovu venkova.
·	15.června proběhl sběr nebezpečného odpadu, tento sběr je našimi občany stále hodně využíván.
·	21.června proběhlo slavnostní vítání občánků do života, bylo vítáno 6 dětí.
·	Komise FRB vyhodnotila žádosti o půjčky, půjčky obdrželi 3 občané v celkové výši 210000,-Kč a obec  již s nimi uzavřela smlouvy o jejím poskytnutí.
·	Do Dlouhých Dvorů byla dnes umístěna nádoba na sběr tetrapaků.
 
3.	Zprávu o závěrečném účtu za rok 2007 přednesl účetní obce pan M.Vlastník, zpráva byla k nahlédnutí na obecním úřadě. Po jejím projednání zastupitelstvo obce schvaluje znění závěrečného účtu bez výhrad všemi sedmi hlasy.
4.	Účetní pan Vlastník přednesl návrh rozpočtových změn č.2/08 a vysvětlit jejich důvod. Rozpočtové opatření č.2/08 bylo schváleno všemi sedmi hlasy a tvoří přílohu tohoto zápisu.
5.	Poté bylo projednáváno různé :
-	Pan Doubravský se dotazoval, zda by bylo možné provést nějaké opatření v Dlouhých Dvorech, aby nestékala voda do uličky k  Demlovým. Starosta odpověděl, aby občané ještě posečkali, že bude řešeno později jejím odkanalizováním.
-	Starosta přednesl požadavek firmy JUWI, která se zabývá provozem fotovoltaické  elektrárny. V katastrálním území Střezetice si tato firma vytipovala pozemek dle schváleného územního plánu a požádala o vyjádření zastupitelstva obce k výstavbě této elektrárny. Po projednání této žádosti zastupitelstvo obce všemi sedmi hlasy zamítá možnost výstavby fotovoltaické elektrárny v k.ú.Střezetice a ukládá starostovi obce odpovědět na žádost o stanovisko. Starosta uvede v odpovědi,že se naše obec nachází v území památkové zóny.
-	Římskokatolická farnost zaslala poděkování za pomoc při opravě kostela v Probluzi. Zároveň požádala o další finanční pomoc. Po projednání  zastupitelstvo všemi sedmi hlasy zamítlo poskytnutí finančního příspěvku na opravu kostela v současné době a uložilo starostovi obce odpovědět na tuto žádost. Starosta odpoví, že v rozpočtu s tímto výdajem není počítáno a v současné době není znám stav hospodaření.
-	Starosta obce seznámil zastupitele obce s celkovými náklady na stavební úpravy občanské vybavenosti č.p.78 - stavební práce, elektromontážní práce, instalatérské a topenářské práce v celkové výši 545965,-Kč včetně DPH.  Po projednání zastupitelstvo obce schvaluje výši těchto nákladů všemi sedmi hlasy. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci z POV Královéhradeckého kraje ve výši 90000,-Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje sedmi hlasy dotaci z POV Královéhradeckého kraje ve výši 90000,-Kč na akci "Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.78 - Máme k sobě blíž" a zároveň ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s poskytovatelem dotace - Královéhradeckým krajem na tuto akci. 

6.	Poté starosta obce požádal paní Blanku Novotnou, aby přednesla usnesení ze zasedání zastupitelstva. Usnesení bylo schváleno sedmi hlasy.
7.	Nato starosta zasedání uzavřel,  poděkoval za účast a popřál pěknou dovolenou.


Ve Střezeticích   27.06.2008



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




........................................
........................................
Košťál Pavel
Gavčík Josef
ověřovatel zápisu
ověřovatel zápisu


