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ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne :  20.3.2009  
Přítomni dle prezenční listiny :
	členové zastupitelstva obce (Bednář Stanislav, Bramborová Ilona, Košťál Pavel,  Pražáková Hana,Gavčík Josef, Slánek Radim, Čapková Libuše )

Jednání řídil : S. Bednář
Zapisovatel : I.Bramborová
Ověřovatelé zápisu:  J.Gavčík, H.Pražáková
Návrhová komise :  P.Košťál, L.Čapková
Program :  	1.	  Zahájení 
2.	Zpráva o činnosti obecního úřadu
3.	Projednání a schválení vyhlášky obce Střezetice č. 01/09 o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území          
4.	Projednání a schválení vyhlášky obce Střezetice č. 02/09 o místních poplatcích
5.	Projednání a schválení vyhlášky obce Střezetice č. 03/09, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Střezetice a vymezují se prostory pro volné pobíhání 
6.	Zpráva o využití prostředků FRB v roce 2008 
7.	Projednání a schválení závěrečného účtu obce Střezetice 
8.	Projednání a schválení rozpočtových změn č. 1/09
9.	Různé
10.	Usnesení
11.	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 –  P.Košťál, L.Čapková - schváleni sedmi hlasy 
·	zapisovatele zasedání – I.Bramborová -  schválena  sedmi hlasy
·	ověřovatele zápisu –  J.Gavčík , H.Pražáková - schváleni sedmi hlasy

2.	Poté starosta stručně informoval o činnosti obecního úřadu v období od posledního zasedání obecního zastupitelstva
·	Na konci roku 2008 proběhly inventury obecního majetku.
·	Audit hospodaření obce Střezetice proběhl 15.1.2009                                                            
·	V obecním hostinci byla provedena oprava dámských toalet, náklady na opravu činily cca 115000,-Kč vč.DPH.    
·	V obecním lese byla provedena prořezávka uschlého porostu, dřevo bylo nabídnuto občanům jako palivo a 20,5m3 bude prodáno firmě Matrix.
·	Na základě stížností byl domluven nový časový rozvrh rozvozu obědů občanům.
·	Zástupce ŘSD Liberec ing. Jeníček seznámil zastupitele s plánovanou výstavbou rychlostní komunikace R35 a plánovaným termínem její výstavby.
·	V roce 1999 čerpala obec od MMR návratnou finanční částku ve výši 300000,-Kč pro využití Fondu rozvoje bydlení. Tato částka musí být v letošním roce splacena.
·	Od 1.7.2009 musí být na obecním úřadě zřízena datová schránka.
·	U firmy Květ Stračov byla objednána úprava a skácení bříz u dětského hřiště v Dlouhých Dvorech.
·	Příští týden bude provedena oprava komunikace v Dlouhých Dvorech, která byla poškozena při řepné kampani.  Současně budou vybudovány dvě vpustě ve Střezeticích před RD manželů Skálových a L.Jáneše. 
 
3.	Starosta přednesl upravenou vyhlášku č. 01/09 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a vysvětlil znění jednotlivých článků. Po projednání byla vyhláška č. 01/09 schválena všemi sedmi hlasy.
4.	Starosta dále přednesl znění vyhlášky č. 02/09 o místních poplatcích, po jejím projednání byla schválena všemi sedmi hlasy.
5.	Starosta přednesl znění vyhlášky č. 03/09, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Střezetice a vymezují se prostory pro volné pobíhání. Po projednání byla tato vyhláška schválena šesti hlasy, jeden člen zastupitelstva se  zdržel hlasování.
6.	Zprávu o využití prostředků FRB v roce 2008 přednesla paní H.Pražáková. Tato zpráva tvoří přílohu zápisu.
7.	Účetní obce pan Marek Vlastník přednesl závěrečný účet obce Střezetice. Závěrečný účet byl schválen bez výhrad sedmi hlasy a tvoří přílohu zápisu.
8.	Rozpočtové změny č.1/09 přednesl účetní p.M.Vlastník a vysvětlil jejich důvod. Po projednání byly rozpočtové změny č. 1/09 schváleny všemi sedmi hlasy a tvoří přílohu zápisu. 
9.	Poté bylo projednáváno různé :
-	Paní I.Bramborová přednesla Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice za rok 2008 a poděkovala účetnímu za vzorné vedení účetnictví.
-	Účetní obce přednesl zprávu o inventarizaci majetku obce za rok 2008.
-	Pro letošní rok bylo zažádáno o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na výměnu střešní krytiny na obecním hostinci čp. 3 ve Střezeticích. Zastupitelstvo obce schvaluje sedmi hlasy poskytnutí dotace z POV Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu obce p.Stanislava Bednáře k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s poskytovatelem dotace.
-	Na dodavatele výměny střešní krytiny byly poptány 3 firmy. Nabídková cena obsahuje demontáž a montáž střešní krytiny, oprava komínů, montáž a dodávka klempířských prvků a uložení demontovaného materiálu na řízenou skládku.                                                 Jindřich Tichý, Sadovská 1090, Hradec Králové - 835 475,-Kč,  Dimitar Atanasov, SNP 478, Hradec Králové3 - 761 053,-Kč, Rundštuk David, Světlá 15, Lhota pod Hořičkami - 821 874,-Kč.  Po projednání zastupitelstvo obce schvaluje sedmi hlasy pořadí nabídek na výměnu střešní krytiny takto : 
1. Dimitar Atanasov  						celková cena 761.053,- Kč vč. DPH
 2. David Rundštuk						celková cena 821.874,- Kč vč. DPH
3. Jindřich Tichý							celková cena 835.475,- Kč vč. DPH	                                                                        
-	 Klub žen ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech požádal o poskytnutí finančních prostředků pro svou činnost ve výši 15000,-Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku všemi sedmi hlasy 
-	Firma Pekařství Bohemia s.r.o. provozuje pojízdnou prodejnu a jezdí do Dlouhých Dvorů. Firma požádala o poskytnutí sponzorského daru ve výši 6000,-Kč na provoz. Vzhledem k tomu,že občané jsou s touto službou spokojeni, zastupitelstvo tento sponzorský dar ve výši 6000,-Kč schvaluje sedmi hlasy za předpokladu, že do Dlouhých Dvorů bude jezdit 3krát týdně.
-	Obecný zájem Smiřice požádal o finanční příspěvek  pro rok 2009 ve výši 20000,-Kč. Tato společnost zajišťuje pro naše občany sociální služby a dovoz obědů. Zastupitelstvo obce schvaluje tento příspěvek sedmi hlasy.
-	Vzhledem k tomu, že v letošním roce bude muset být vrácena návratná finanční výpomoc z MMR ve výši 300.000,-Kč, starosta navrhl, aby v letošním roce nebylo vypsáno výběrové řízení na poskytnutí půjček z FRB a částka ve výši 100000,-Kč z účtu FRB bude použita na částečné krytí návratné finanční výpomoci od MMR ČR a zbytek 200000,-Kč obec pokryje z běžného účtu obce. Zastupitelstvo obce tento návrh schválilo sedmi hlasy.
-	Od 1.7.2009 bude muset mít obecní úřad zřízeny datové schránky. Do 31.3.2009 je možné podat žádost na typový projekt CzechPOINT – kontaktní místo. Získáním dotace na tento projekt, rozšíříme služby pro naše občany. Zastupitelstvo schvaluje sedmi hlasy podání žádosti na typový projekt CzechPOINT – kontaktní místo a obsah podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na typový projekt – CzechPOINT – kontaktní místo a ukládá starostovi obce potvrdit svým podpisem souhlas s obsahem Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na Typiový projekt – CzechPOINT – kontaktní místo.
-	JUDr. Pavlík ml., zástupce pana Luboše Oplta, oslovil obec o vyřešení vlastnictví pozemku p.č. 166/4 o výměře 137 m2 v k.ú. Dlouhé Dvory.  Pan Oplt se dovolává vydržovacího práva. Starosta  dal hlasovat o uznání vydržení vlastnického práva pana L.Oplta k pozemku p.č.166/4 v k.ú.Dlouhé Dvory. Zastupitelstvo obce zamítlo sedmi hlasy vydržení vlastnického práva p.Oplta k pozemku p.č.166/4. Dále starosta navrhl, že by mohl pan Oplt požádat o odkoupení tohoto pozemku postupem běžným v  obci. Zastupitelstvo pověřilo starostu, aby v tomto duchu informoval pana JUDr. Pavlíka ml.
-	Starosta informoval o záměru Komitétu vystavět na našem katastrálním území pomník připomínající srážku jízdy u Střezetic při bitvě v roce 1866.
-	Bude objednán kontejner na odpad ze zahrad na první dubnový víkend.
-	Pan Miroslav Volf se dotazoval, jakým způsobem se má přihlásit v případě zájmu o palivové dříví z lesa. Starosta odpověděl, že se má přihlásit u něho.
-	Pan Josef Prokeš upozornil na to, že  není slyšet místní rozhlas. Starosta odpověděl, že  bude objednána oprava rozhlasu.    

10.	Poté starosta obce požádal paní Pavla Košťála, aby přednesl usnesení ze zasedání zastupitelstva. Usnesení bylo schváleno sedmi hlasy.
11.	Nato starosta zasedání uzavřel a  poděkoval občanům za účast.





Ve Střezeticích   22.3.2009



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




........................................
........................................
Pražáková Hana
Gavčík Josef
ověřovatel zápisu
ověřovatel zápisu


