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ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne :   18.12.2009  
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 :  R.Slánek, L.Čapková
Program :  	1.	  Zahájení 
2.	Zpráva o činnosti obecního úřadu
3.	Plnění rozpočtových příjmů a výdajů k 30.11.2009          
4.	Rozpočtová opatření č. 4/09
5.	Schválení plánovaných akcí na rok 2010 
6.	Schválení rozpočtu obce na rok 2010 
7.	Schválení výhledu na roky 2011 – 2012
8.	Usnesení 
9.	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 –  R.Slánek, 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
·	26.9.2009 proběhla oslava uvedení obecních symbolů do užívání. Starosta zhodnotil oslavu jako velice úspěšnou a poděkoval všem, kteří se na jejím uspořádání podíleli.
·	Mikroregion obcí památkové zóny 1866 obdržel dotace – naše obec získala dotaci na nákup zametacího zařízení k traktůrku, byl namontován radar měřící rychlost vozidel ve směru od Třesovic.  Mikroregion je součástí MAS Hradecký venkov, která získala dotaci na pořízení mobilního zařízení ve výší 4 mil. Kč. Budou zakoupeny lavice, podium, ozvučovaní technika atd., toto bude možné si zapůjčit na pořádané akce.      
·	Soutěž v požárním sportu v rámci Mikroregionu se bude konat 4.9.2010.    
·	Na počátku října bylo na obecním úřadě zprovozněno pracoviště CZECHPOINT. 
·	V listopadu byly namontovány 4 bezdrátové hlásiče v ulici k lesu ve Střezeticích.
·	V prosinci byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace ve výši 21000,-Kč od Královéhradeckého kraje na pořízení svolávacího systému jednotky SDH Střezetice.
·	Na počátku prosince se uskutečnil pořad pro seniory, na kterém byl promítán i film z oslav uvedení symbolů do užívání.
·	Minulý týden byla provedena prořezávka stromků v lese, stromky byly prodány občanům jako vánoční za 70 Kč za kus. 
 
3.	Účetní pan Marek Vlastník přednesl plnění rozpočtových příjmů a výdajů k 30.11.2009.
4.	Účetní pan Marek Vlastník přednesl návrh rozpočtových změn č.4/09 a vysvětlil jejich důvod. Zastupitelstvo obce rozpočtové změny č 4/09 schválilo sedmi hlasy. Rozpočtové změny č.4/09 tvoří přílohu č.1 k tomuto zápisu.
5.	Starosta obce přednesl návrh na plánované akce v roce 2010. Jedná se o výměnu 26 ks svítidel podél hlavní silnice ve Střezeticích, dále o opravu chodníků ve Střezeticích i v Dlouhých Dvorech, dále vybudování kanalizace před novými rodinnými domky směrem k Probluzi a výsadbu zeleně za OÚ směrem k trati. Po projednání zastupitelstvo obce schválilo všemi sedmi hlasy  plánované akce - viz příloha č.2 k usnesení ze dne 18.12.2009.                
6.	Starosta obce přednesl návrh rozpočtu obce na rok 2010.  Rozpočet byl sestaven na základě zkušeností z minulých let a současné ekonomické situace. Je sestaven jako vyrovnaný. Zastupitelstvo po projednání rozpočet na rok 2010 schvaluje všemi sedmi hlasy. Rozpočet na rok 2010 tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.
7.	 Účetní pan Marek Vlastník přednesl rozpočtový výhled na roky 2011 – 2012. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na období 2011 – 2012 všemi sedmi hlasy. Rozpočtový výhled na období 2011 – 2012 tvoří přílohu č. 4 k tomuto zápisu. 
8.	Poté bylo projednáváno různé :
-	Obecný zájem Smiřice požádal o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20000,-Kč na jejich činnost. V našich obcích občané využívají dovážky obědů. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20000,- Kč sedmi hlasy.
-	V letošním roce mají občané zaplacen jako poslední svoz odpadu dne 16.12.2009. Zastupitelstvo obce schválilo sedmi hlasy mimořádný svoz odpadu dne 30.12., který uhradí ze svého rozpočtu.
-	Starosta přednesl plánované akce Mikroregionu Památkové zóny 1866 na rok 2010. Zastupitelstvo obce tyto plánované akce schvalují všemi sedmi hlasy. Plánované akce Mikroregionu na rok 2010 tvoří přílohu č.5 k tomuto zápisu.
-	Pan Jaroslav Kulhánek si stěžoval, že zaměstnanci firmy RUND nevysypávají celý obsah popelnic. Starosta odpověděl, že bude informovat vedení firmy RUND.
-	Pan Luboš Brambora se dotazoval, zda by bylo možné zasílaní informací obecního úřadu prostřednictvím e-mailových zpráv. Starosta odpověděl, že tuto možnost prověří a osloví občany, kteří mají o tuto službu zájem.
-	Starostka ze Všestar žádá ŘSD o zřízení odbočovacích jízdních pruhů na hlavní silnici R35 z důvodu bezpečnosti.
-	2.ledna 2010 se uskuteční tradiční soutěž ve stolním tenisu. Starosta navrhl poskytnutí příspěvku na tuto akci, a to příspěvek úhrady stravy a jednoho nealkoholického nápoje ve výši 60,-Kč na jednoho účastníka soutěže a nákup cen pro vítěze ve výši do 1000,-Kč. Zastupitelstvo obce tento příspěvek schvalují sedmi hlasy.
-	Klub žen ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech požádal o poskytnutí příspěvku na pořádání tradičního plesu ve Střezeticích. Po projednání zastupitelstvo schvaluje sedmi hlasy příspěvek ve výši 5000,-Kč na částečnou úhradu hudby a příspěvek ve výši 3000,- na nákup cen do tomboly.
-	Pan Jaroslav Kulhánek požádal, zda by bylo možné udělat lavičku u nádrže u Dlouhých Dvorů. Starosta odpověděl, že požádá místní rybáře.
-	Starosta požádal pana Radima Slánka o přednesení usnesení ze zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení všemi sedmi hlasy.  
9.	Starosta zasedání uzavřel a poděkoval občanům za účast a popřál všem hezké prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a úspěchů v novém roce.





Ve Střezeticích   20.12.2009



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




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


