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ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne :  26.9.2008  
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.	Zpráva o výsledku hospodaření obce k 31.8.2008          
4.	Projednání a schválení pronájmu hostince čp.3 ve Střezeticích
5.	Projednání a schválení rozpočtových změn č.3/08 
6.	Různé 
7.	Usnesení 
8.	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
·	Na minulém veřejném zasedání dne 25.6.2008 dostal starosta obce za úkol odpovědět firmě JUWI o zamítnutí výstavby fotovoltaické elektrárny v k.ú.Střezetice. Zamítavé stanovisko firmě zaslal.
·	Starosta zaslal též Římskokatolické církvi vyjádření o neschválení příspěvku na opravu kostela v Probluzi.                                                            
·	Ve Střezeticích na dětském hřišti byly obnoveny nátěry jednotlivých konstrukcí, V Dlouhých Dvorech budou nátěry provedeny v příštím roce. Hřiště v obou obcích byla dovybavena pružinovými houpadly, které zapůjčil Mikroregion.    
·	V průběhu měsíce srpna byla započata výstavba kanalizace v Dlouhých Dvorech.
·	Starosta obce se zúčastnil hodnocení soutěže krajského kola „Vesnice roku 2008“ a předání cen.Hodnocení se uskutečnilo v obci Bukvice, která získala 1.místo v krajském kole. Naše obec získala cenu za celkový ráz obce Spolku obnovy venkova a finanční příspěvek ve výši 10000,-Kč.
·	Počátkem září byla zahájena přestavba nevyužívaných prostor v prodejně na knihovnu a klubovnu.Přestavba by měla být dokončena na počátku měsíce října a slavnostně otevřena v „Týdnu knihoven“. 
·	Byly přistavěny kontejnery na nadrozměrný odpad do obou obcí. V průběhu měsíce října nebo listopadu budou objednány kontejnery na odpad ze zahrad a na listí.
·	Do obou obcí byly dodány kontejnery na bílé sklo.
·	S panem Zikmundou byl ukončen pronájem hostince ve Střezeticích.
 
3.	Zprávu o hospodaření obce k 31.8.2008 přednesl účetní obce pan M.Vlastník, zpráva tvoří přílohu tohoto zápisu.
4.	Jako jediný zájemce o pronájem hostince ve Střezeticích a provozování hostinské činnosti se přihlásil pan Zikmunda Karel. Starosta navrhl, aby byla smlouva o pronájmu uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2008 a bylo v ní zakotveno zpřísnění podmínek pronájmu ohledně spokojenosti návštěvníků a vzhledových závad. Po projednání zastupitelstvo návrh starosty schválilo všemi sedmi hlasy.
5.	Účetní obce pan Vlastník přednesl návrh rozpočtových změn č.3/08. Rozpočtové změny zastupitelstvo obce schvaluje všemi sedmi hlasy a tvoří přílohu tohoto zápisu. 
6.	Poté bylo projednáváno různé :
-	Na základě získání dotovaných houpadel musí být uzavřena smlouva o výpůjčce s Mikroregionem obcí Památkové zóny 1866 na 5 let. Starosta smlouvu přednesl a po projednání zastupitelstvo uzavření této smlouvy schvaluje sedmi hlasy.
-	AFK Probluz písemně požádal o finanční příspěvek ve výši 10000,-Kč na nákup dresů družstva starších žáků. Finanční příspěvek ve výši 10000,-Kč byl schválen zastupitelstvem obce sedmi hlasy.
-	Tradiční posezení pro seniory s kulturním vystoupením se uskuteční v sobotu 6.12. s programem ing.Kosiny – Hašlerky. V neděli 7.12. 2008 se uskuteční mikulášská nadílka pro děti s pohádkou. V sobotu 29.11. před první adventní nedělí se uskuteční slavnostní rozsvícení vánočního stromu spojené se zpíváním koled.
-	Starosta pozval občany k volbám do krajského zastupitelstva a do senátu Parlamentu ČR.
-	Pan Jan Petráček požádal o finanční příspěvek na soutěž ve stolním tenisu, který se uskuteční v době vánočních svátků. Po projednání zastupitelstvo schválilo sedmi hlasy příspěvek ve výši 70,-Kč na jednoho soutěžícího a příspěvek ve výši 2000,-Kč na ceny.
-	Pan Brambora Luboš se dotazoval na možnosti určitých omezení při používání pyrotechniky v posledních dnech kalendářního roku.  Upozornil na skutečnost, že v některých případech může vinou nesprávného používání docházet ke škodám na majetku třetích osob. Konkrétní dotaz spočíval v tom,zda je možné nějakým způsobem oznámit občanům, aby pyrotechniku používali na svých pozemcích. Starosta odpověděl, že většinou se podle jeho názoru jedná o případ, že pyrotechnika je odpalována z veřejných prostranství a dopadu jejich zbytku na soukromé pozemky lze jen těžko zabránit. Starosta ještě sdělil, že zjistí zkušenosti z jiných obcí.
-	Pan Josef Prokeš se dotazoval na řešení odvodnění příkopu v ulici k lesu, kde se staví nové rodinné domy. Starosta odpověděl, že s majiteli pozemku domluví, že je nutné zhotovení zatrubnění sjezdu na jejich pozemky.   

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


Ve Střezeticích   27.09.2008



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




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


