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ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne :  19.12.2008  
Přítomni dle prezenční listiny :
	členové zastupitelstva obce (Bednář Stanislav, Bramborová Ilona, Košťál Pavel,  Pražáková Hana,Gavčík Josef, Slánek Radim)

Jednání řídil : S. Bednář
Zapisovatel : I.Bramborová
Ověřovatelé zápisu:  J.Gavčík, P.Košťál
Návrhová komise :  H.Pražáková, R.Slánek
Program :  	1.	  Zahájení 
2.	Zpráva o činnosti obecního úřadu
3.	Složení slibu nového člena zastupitelstva          
4.	Volba předsedy Výboru pro kulturní a sociální záležitosti
5.	Schválení odměny za výkon funkce člena zastupitelstva a předsedy Výboru pro kulturní a sociální záležitosti 
6.	Projednání prodeje pozemku p.č.166/3 v k.ú. Dlouhé Dvory 
7.	Projednání pronájmu hostince čp. 3 ve Střezeticích 
8.	Schválení rozpočtu na rok 2009
9.	Schválení výhledu na rok 2010 – 2011
10.	Projednání a schválení rozpočtových změn č.4/08
11.	Projednání a schválení vyhlášky č. 1/2008 o místních poplatcích
12.	Projednání a schválení vyhlášky č. 2/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
13.	Různé
14.	Usnesení
15.	Závěr
1.	Zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Bednář a navrhl program zasedání, který byl schválen všemi šesti hlasy.
	Dále přednesl návrh na :	
·	složení návrhové komise –  H.Pražáková, R.Slánek - schváleni šesti hlasy 
·	zapisovatele zasedání – I.Bramborová -  schválena  šesti hlasy
·	ověřovatele zápisu –  J.Gavčík , P.Košťál - schváleni šesti hlasy

2.	Poté starosta stručně informoval o činnosti obecního úřadu v období od posledního zasedání obecního zastupitelstva
·	Kanalizace v Dlouhých Dvorech je vybudovaná, v úterý 16.12.2008 proběhla úspěšně kolaudace. Místní komunikace je ještě ve výstavbě, bude ukončena v roce 2009. V letošní roce se nám též podařilo vybudovat knihovnu a místnost pro volnočasovou aktivitu dětí a mládeže v bývalém skladu prodejny ve Střezeticích. Stavba byla úspěšně dokončena a zkolaudována.
·	V podzimních měsících byly několikrát objednány a odvezeny kontejnery na odpad ze zahrad.Občané tuto službu využívají.                                                            
·	V obecním lese byla provedena prořezávka smrčků. Tyto stromky byly nabídnuty občanům jako vánoční a výtěžek z prodeje činil 1190 Kč.    
·	Paní Blanka Novotná rezignovala na svou funkci v obecním zastupitelstvu ke dni 8.12.2008.
 
3.	Novým členem zastupitelstva se po složení slibu stala paní Libuše Čapková. Paní Čapková byla prvním náhradníkem při komunálních volbách do zastupitelstva obce Střezetice v roce 2006.
4.	Starosta obce navrhl,aby funkci předsedy Výboru pro kulturní a sociální záležitosti vykonávala paní L.Čapková. Návrh byl schválen šesti hlasy, jeden hlas se zdržel.
5.	Starosta obce navrhl, aby odměna za výkon předsedy Výboru pro kulturní a sociální záležitosti byla stanovena ve výši 910,-Kč měsíčně. Návrh odměny byl schválen všemi sedmi hlasy.
6.	Pan Boháč se slečnou L. Ruhlovou požádali o odkup obecního pozemku p.č. 166/3 v k.ú. Dlouhé Dvory.Tento pozemek se nachází před jejich stavební parcelou. Pan Boháč nechal zhotovit  na své náklady geometrický plán a posudek ocenění.  Zastupitelstvo obce schválilo všemi sedmi hlasy  prodej pozemku p.č 166/3 v k.ú. Dlouhé Dvory o rozloze 94 m2 za odhadní cenu ve výši 37600,-Kč za podmínky zanesení do kupní smlouvy uznání věcného břemene, spočívajícího ve stavbě chodníku a možnosti uložení inženýrských sítí pro případné jejich prodloužení k dalším stavebním parcelám.
7.	Minulý týden dne 14.12.2008 předal pan Zikmunda hostinec. Byla provedena inventura majetku. Starosta požádal zastupitele  hledáním nového nájemce hostince ve Střezeticích.
8.	Starosta obce přednesl návrh rozpočtu na rok 2009. Při jeho sestavování bylo vycházeno z reálných možností a zkušeností minulých let. Po jeho projednání byl rozpočet schválen všemi sedmi hlasy. Návrh rozpočtu tvoří přílohu tohoto zápisu.
9.	Účetní obce pan M. Vlastník přednesl rozpočtový výhled na rok 2010 – 2011. Po projednání byl rozpočtový výhled schválen všemi sedmi hlasy.
10.	Účetní obce pan M. Vlastník dále přednesl rozpočtové změny č. 4/08 a vysvětlil jejich důvod. Rozpočtové změny č.4/2008 byly schváleny sedmi hlasy.
11.	Při posledním auditu nám bylo sděleno,že je potřeba vyhlášky aktualizovat. Byla vypracována nová vyhláška o místních poplatcích č.1/2008. Starosta přednesl její obsah. Po projednání byla vyhláška č.1/2008 schválena všemi sedmi hlasy.
12.	Starosta dále přednesl znění další vyhlášky č.2/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vysvětlil obsah jednotlivých článků. Vyhláška č.2/2008 byla schválena sedmi hlasy. 
13.	Poté bylo projednáváno různé :
-	Starosta informoval občany o navýšení cen vodného v roce 2009. Valná hromada akciové společnosti VAK schválila navýšení o 1,90Kč na vytvoření rezerv na opravy vodárenských soustav a navýšení o roční inflaci ve výši 5,4%.
-	Firma RUND zaslala nový ceník na odvoz odpadu na rok 2009. Starosta obce přednesl zdůvodnění, navýšení cen pro obyvatele činí o 10%.
-	V Dlouhých Dvorech byla rozbita komunikace při odvozu řepy. Starosta projednal její opravu s firmou J.Munzar – Ekostav, fakturu za opravu zaplatí Statek Dlouhé Dvory.
-	Žádost o dotaci z POV Královéhradeckého kraje pro rok 2009 může být podána pouze na jeden dotační titul. Po projednání bylo domluveno,že bude podána žádost o dotaci na výměnu střešní krytiny na hostinci ve Střezeticích.Zastupitelstvo obce schválilo sedmi hlasy výměnu střešní krytiny na hostinci ve Střezeticích v roce 2009 a její finanční krytí z rozpočtu obce a popřípadě částečně z dotace POV Královéhradeckého kraje pro rok 2009.
-	Obecní úřad oslovila firma DEREDES. Firma se zabývá vymáháním pohledávek. Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí.
-	Bude provedena prořezávka na kraji obecního lesa.
-	Vánoční turnaj ve stolním tenisu se bude konat 27.12.2008.
-	Pan Černohorský se dotazoval,kdo může lovit ryby v nádrži v Dlouhých Dvorech. Starosta odpověděl,že občané s trvalým pobytem v našich obcích,kteří mají zakoupen rybářský lístek. Pan Černohorský upozornil na to,že se v okolí pohybují cizí občané. Starosta předá tuto informaci porybnému.
-	Paní Hopjanová se dotazovala, kdo je povinen uklidit vozovku,když ji někdo znečistí. Starosta odpověděl,že vozovku je povinen uklidit ten,kdo ji znečistí.
-	Pan Gavčík poukázal na nepořádek na zastávce ČD. Starosta odpověděl,že bude písemně informovat ČD a požádá o její úklid.   
14.	Poté starosta obce požádal paní Hanu Pražákovou, aby přednesla usnesení ze zasedání zastupitelstva. Usnesení bylo schváleno sedmi hlasy.
15.	Nato starosta zasedání uzavřel a  poděkoval občanům za účast a popřál klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce.
Ve Střezeticích   22.12.2008



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




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


