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ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne :   15.5.2009  
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.	Výběr a schválení dodavatele vybavení pro zřízení a vybavení pracoviště Czech  Point.          
4.	Schválení návrhu znaku a praporu obce.
5.	Projednání a schválení rozpočtových změn č.2/09. 
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 –  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
·	Ve Střezeticích při hlavní komunikaci byly zabudovány dvě vpustě do chodníku.
·	Pro hasiče byla vybudována startovací plocha ze zámkové dlažby.                                                            
·	Byla podána žádost o dotaci z grantu Královéhradeckého kraje na opravu komunikace v Dlouhých Dvorech.    
·	I v letošním roce byla podána přihláška do soutěže Vesnice roku 2009.
·	Bylo objednáno zametení krajnic obou vesnic.
·	Byly prořezány staré stromy v parku ve Střezeticích a v Dlouhých Dvorech.
·	Prodejem dřeva z obecního lesa získala obec od firmy Matrix a od občanů cca 31000,-Kč.
·	Mikroregion OPZ podal žádost o dotaci na dovybavení technikou. Naše obec požádala o zametací zařízení – příslušenství k traktůrku.
·	Mikroregion OPZ obdržel dotaci na zařízení měření rychlost. V pondělí správní rada vybere vhodného dodavatele.
·	Od 1.5.2009 provozuje hostinskou činnost v obecním hostinci paní Helena Volfová.
·	Panu Ješinovi, který má na starost gesci dopravy Královéhradeckého kraje byl zaslán písemný požadavek na opravu komunikace ze Střezetic do Všestar. Komunikace je již částečně opravena.
·	Proběhla zkouška rozhlasu, firma VEGAKOM podala nabídku na zřízení bezdrátového rozhlasu.
·	Byla provedena oprava prolézačky na dětském hřišti ve Střezeticích. 
 
3.	Byla podána žádost o dotaci na zřízení kontaktního místa Czech POINT. Na dodavatele vybavení pracoviště byly obeslány 3 firmy. Nabídku zaslala v řádném termínu a se všemi náležitostmi pouze firma IT-SUPPORT s.r.o. Hradec Králové ve výši 91388,-Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje sedmi hlasy jako dodavatele vybavení pracoviště Czech POINT firmu IT-SUPPORT s.r.o.
4.	Starosta oslovil heraldika Mgr.Tejkla a požádal o zpracování návrhu znaku a praporu obce. Starosta seznámil občany s návrhem a vyjádřením člena podvýboru pro heraldiku a vexikologii Poslanecké sněmovny Parlamentu CR PhDr. Karla Mullera. Po volné diskuzi byl schválen návrh č.1 všemi sedmi hlasy.
5.	Účetní pan M.Vlastník přednesl a odůvodnil návrh rozpočtových změn č. 2/09. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.2/09 sedmi hlasy. Rozpočtové opatření č.2/09 tvoří přílohu tohoto zápisu. 
6.	Poté bylo projednáváno různé :
-	Starosta přednesl návrh návštěvního řádu dětských hřišť. Návštěvní řád byl schválen všemi sedmi hlasy.
-	Starosta obeznámil občany se zřízením datových schránek.
-	Firma VEGACOM předložila cenovou nabídku na zřízení bezdrátového rozhlasu. Jedná se o 4 reproduktory , cena cca 50000,- Kč za úsek k lesu.
-	Dále starosta přednesl žádost od AFK Probluz na příspěvek na údržbu zeleně  hrací plochy hnojením ve výši 12000,- Kč. Zastupitelstvo obce příspěvek ve výši pouze 6000,-Kč schvaluje šesti hlasy za předpokladu proplacení na základě doložení daňového dokladu. Jeden hlas se zdržel.                                                                        
-	 Bude objednán kontejner na nadrozměrný komunální odpad.    



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





Ve Střezeticích   17.5.2009



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




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


