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ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne :  28.8.2009  
Přítomni dle prezenční listiny:
	členové zastupitelstva obce (Bednář Stanislav, Košťál Pavel, Pražáková Hana, Gavčík Josef, Slánek Radim, Čapková Libuše )

Omluvena: I. Bramborová
Jednání řídil: S. Bednář
Zapisovatel: P. Košťál
Ověřovatelé zápisu: J.Gavčík, H.Pražáková
Návrhová komise: L.Čapková, R. Slánek
Program :  	1.	  Zahájení 
2.	Zpráva o činnosti obecního úřadu
3.	Projednání a schválení prodeje pozemku p.č. 166/4 v k.ú. Dlouhé Dvory
4.	Projednání a schválení směny pozemku p.č. 145/5 za pozemek p.č. 6/7 v k.ú. Dlouhé Dvory
5.	Projednání a schválení znění Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/H/10573/2009-HMSU
6.	Projednání a schválení znění Smlouvy o kontokorentním úvěru
7.	Projednání a schválení rozpočtových změn č. 3/09
8.	Různé 
9.	Usnesení 
10.	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 –  L.Čapková, R. Slánek - schváleni šesti hlasy 
·	zapisovatele zasedání – P. Košťál -  schválen šesti hlasy
·	ověřovatele zápisu –  J.Gavčík , H.Pražáková - schváleni šesti hlasy

2.	Poté starosta stručně informoval o činnosti obecního úřadu v období od posledního zasedání obecního zastupitelstva:
·	V soutěži Vesnice roku letos obec ocenění nezískala, soutěže se zúčastnil rekordní počet obcí.
·	Starosta informoval krajského radního pro dopravu p. Ješinu o havarijním stavu komunikace Střezetice - Všestary. Komunikace byla zařazena do tzv. „Bílé knihy“ k dalším podobným komunikacím, které budou postupně opravovány.
·	Starosta s místostarostkou byli v Poslanecké sněmovně převzít Dekret  o udělení symbolů obce, který jim slavnostně předal předseda Poslanecké sněmovny p. Vlček.
·	Byl proveden sběr nebezpečného odpadu, obec zaplatila asi 12.000,- Kč.
·	Obec obdržela dotaci na realizaci kontaktního místa Czech Point, které bude vybudováno během dvou týdnů, bude stát asi 95.000,- Kč, dotace je 85% obec zaplatí 15%.
·	Mikroregion získal dotaci na realizaci na měřiče rychlosti, jeden bude umístěn na okraji obce Střezetice směrem od Třesovic, bude osazen do konce října.
·	Byla dokončena oprava střechy na obecním hostinci, nad vchodem byla umístěna kopule s tzv. poselstvím příštím generacím.
3.	Prostřednictvím svého právního zástupce JUDr. Pavlíka p. Oplt požádal obec o prodej obecního pozemku č. parc. 166/4 v k.ú. Dlouhé Dvory, který je vedle rod. domku čp. 25 v Dlouhých Dvorech. Tento pozemek má p. Oplt oplocený a několik let jej užívá. Pozemek je veden jako ostatní plocha, má výměru 137 m2. Byl zpracován znalecký posudek, ve kterém byl pozemek ohodnocen částkou 8.630,- Kč. Tuto částku p. Oplt za pozemek obci nabízí. Zastupitelstvo obce schvaluje šesti hlasy prodej pozemku č. parc.166/4, ostatní plocha o výměře 137 m2 v k.ú. Dlouhé Dvory za odhadní cenu 8.630,- Kč panu Luboši Opltovi z Dlouhých Dvorů č.p. 25.
4.	V Dlouhých Dvorech jsou dosud nepřesné hranice pozemků, které vznikly nesprávným umístěním rod. domků čp. 33 a 34. Část pozemku pod obecní komunikací č. parc. 6/7 o výměře 21 m2 patří manž. Hopjanovým. Byla vyměřena část obecního pozemku, který sousedí s dalšími pozemky manž. Hopjanových, č. parc. 145/5, má výměru 21 m2. Na oba pozemky byl zpracován znalecký posudek, mají stejnou hodnotu 1.172,- Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje šesti hlasy směnu pozemku č. parc. 6/7, ostatní plocha o výměře 21 m2 za pozemek č. parc. 145/5, ostatní plocha o výměře 21 m2, vše v k.ú. Dlouhé Dvory.
5.	Pozemek č. parc 150/1 v k.ú. Dlouhé Dvory, na kterém je obecní komunikace, je v majetku státu a spravuje jej Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Po asi tříletém jednání byl dohodnut bezúplatný převod pozemku na obec Střezetice. Zastupitelstvo obce schvaluje šesti hlasy znění Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/H/10573/2009-HMSU.
6.	V letošním roce nastává nesoulad mezi provozními příjmy a výdaji obce. Mohlo by se při opoždění příjmů stát, že nebude možno zaplatit nutné výdaje, např. objednané práce. Z tohoto důvodu byl s Českou spořitelnou sjednán k běžnému účtu obce kontokorentní úvěr, bude sjednán do 31.1.2010, do výše 300 tis. Kč , úroková sazba bude 5,454%, úvěr bude zajištěn příjmy obce. Zastupitelstvo obce šesti hlasy schvaluje přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny, a.s. ve formě  debetního zůstatku na běžném účtu č. 1080798319/0800 až do výše Kč 300.000,- (slovy: Třistatisíc korun českých) se splatností do 31.1.2010 (včetně) a způsob zajištění úvěru pouze budoucími rozpočtovými příjmy obce. 
7.	Účetní pan M.Vlastník přednesl a odůvodnil návrh rozpočtových změn č. 3/09. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 3/09 šesti hlasy. Rozpočtové opatření č. 3/09 tvoří přílohu tohoto zápisu. 
8.	Dále bylo projednáváno různé :
-	V obchodu a v hostinci bude vymalováno - provede p. Vobejda.
-	M. Vlastník seznámil s plněním rozpočtu obce k 31.7.2009.
-	Starosta navrhl, aby obec nechala zhotovit jeden slavnostní vyšívaný prapor obce a tři kusy tištěných vlajek za celkovou cenu 54.190,- Kč, a dále 600 ks leporela obce a 750 ks pohledů obce v celkové hodnotě 10.800,- Kč. Návrh byl schválen všemi šesti hlasy.
-	Starosta přednesl návrh programu oslav Požehnání symbolů obce dne 26.9.2009. Návrh byl schválen všemi šesti hlasy. Program oslav tvoří přílohu tohoto zápisu.
-	Starosta seznámil přítomné s odhadem nákladů na schválený program oslav Požehnání symbolů obce dne 26.9.2009. Zastupitelstvo obce schvaluje šesti hlasy částku na pořádání oslav v celkové výši do 75.000,- Kč.
-	R. Doubravský upozornil, že v Dlouhých Dvorech je podél chodníku k obci potřeba posekat rákosí, které se naklání nad chodník. Starosta posekání přislíbil.
9.	Poté starosta obce požádal paní L. Čapkovou, aby přednesla usnesení ze zasedání zastupitelstva. Usnesení bylo schváleno šesti hlasy.
10.	Nato starosta zasedání uzavřel a  poděkoval občanům za účast.





Ve Střezeticích   28.8.2009




........................................
........................................
Stanislav Bednář
Pavel Košťál
starosta obce
zapisovatel




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


