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ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne :   26.3.2010  
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.	Zpráva o výsledku hospodaření k 30.12.2009          
4.	Projednání a schválení závěrečného účtu obce Střezetice
5.	Projednání a schválení rozpočtových změn č. 1/10 
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
·	Na posledním veřejném zasedání zastupitelstvo uložilo za úkol starostovi prověřit možnost zasílání informací obecního úřadu na e-mailové adresy. Tato možnost bude občanům sdělena rozhlasem a v časopisu Mikroregionu. Občané , kteří mají o tuto službu zájem, nahlásí své adresy.
·	Ke konci roku proběhla inventura majetku obce.      
·	21.1.2010 proběhl audit hospodaření obce. Starosta seznámil občany s výsledkem přezkoumání, audit proběhl bez chyb. Starosta poděkoval za vzorné vedení účetnictví panu Marku Vlastníkovi.    
·	Byla zakoupena malá sekačka na trávu v hodnotě 12.885,-Kč. 
·	Je uvažováno o výměně lamp veřejného osvětlení, zatím byla namontována 2 svítidla na zkoušku v obci Střezetice.
·	V rámci akcí Mikroregionu jsou pořádány v některých obcích besedy o bitvě roku 1866. V naší obci se beseda konala 20.3. a občané ji velice kladně hodnotili.
·	Byla podána žádost o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na opravu chodníků v obou obcích. 
 
3.	Účetní pan Marek Vlastník přednesl zprávu o výsledku hospodaření obce k 31.12.2009.
4.	Účetní pan Marek Vlastník seznámil s výsledkem závěrečného účtu obce. Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední a elektronické desce obecného úřadu. Po projednání zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce bez výhrad všemi sedmi hlasy. Závěrečný účet tvoří přílohu k tomuto zápisu.
5.	Účetní pan Marek Vlastník vysvětlil rozpočtové změny č.1/10 a zastupitelstvo obce schvaluje tato rozpočtová opatření všemi sedmi hlasy. Rozpočtová opatření č.1/10 tvoří přílohu k tomuto zápisu.  
6.	Poté bylo projednáváno různé :
-	Pekařství Bohemia požádalo o sponzorský dar ve výši 6000,-Kč na provoz pojízdné prodejny, která zajíždí do Dlouhých Dvorů. Tato služba je občany využívána, prodejna zajíždí do obce 3x týdně. Zastupitelstvo obce schvaluje sedmi hlasy sponzorský dar firmě Pekařství Bohemia ve výši 6000,-Kč.
-	AFK Probluz požádal o příspěvek na letošní rok na činnost a vybavení mládežnických mužstev v kopané. Starosta navrhl výši příspěvku 10.000,-Kč a po projednání zastupitelstvo schvaluje sedmi hlasy. O poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,-Kč bude sepsána smlouva a na konci roku 2010 AFK předloží doklady o jejím vyúčtování.
-	Dále Klub žen ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech  podal žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000,-Kč na jejich činnost. Po projednání zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 15.000,-Kč všemi sedmi hlasy.
-	Starosta seznámil občany, že od 13.6.2010 bude změněn jízdní řád autobusů.
-	Starosta přednesl znění smlouvy o pronájmu obecního hostince. Smlouva o pronájmu hostince je uzavřená od 1.1.2010 s paní Helenou Volfovou. Zastupitelstvo obce schvaluje sedmi hlasy znění smlouvy o pronájmu hostince.
-	Pozemkový fond ČR chce vyřešit vlastnické vztahy pozemků v k.ú. Dlouhé Dvory. Jedná se o pozemky p.č.119/3 , p.č. 160/3 a p.č. 7/10 vše v k.ú. Dlouhé Dvory, na kterých se nacházejí obecně prospěšné stavby, z tohoto důvodu nám budou tyto pozemky bezúplatně převedeny. Zastupitelstvo obce schvaluje všemi sedmi hlasy bezúplatný převod pozemků p.č. 119/3, p.č.160/3 a p.č.7/10 vše v k.ú. Dlouhé Dvory.
-	Dále Pozemkový fond ČR nabídl řešení pozemků p.č. 38, p.č.39 a p.č.158 též v k.ú. Dlouhé Dvory pronájmem. Zastupitelstvo obce pronájem těchto pozemků schvaluje sedmi hlasy. Podmínky pronájmu těchto pozemků budou schváleny zastupitelstvem obce.
-	V letošním roce FRB poskytne občanům půjčky. V době konání výběrového řízení bude na účtu FRB cca 70.000,-Kč. V případě zájmu občanů o tyto půjčky a nedostatku finančních prostředků, starosta navrhl, aby byla poskytnuta finanční dotace na účet FRB a účet byl doplněn do výše max. 100.000,-Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje sedmi hlasy finanční .dotaci na účet FRB maximálně do 100.000,-Kč.
-	Na společném zasedání výborů zastupitelstva obce byl předjednán nákup automobilu, který by byl využíván hasiči a pro potřeby obecního úřadu. Jedná se o nákup ojetého dodávkového automobilu pro 8 – 9 míst. Starosta navrhl cenu do výše 120.000,-Kč. Zastupitelstvo schvaluje sedmi hlasy nákup ojetého dodávkového automobilu do výše ceny 120.000,-Kč.
-	Starosta navrhl, aby se obec přihlásila opět do krajského kola soutěže Vesnice roku. Zastupitelstvo obce schvaluje přihlášení do soutěže Vesnice roku všemi sedmi hlasy. 
-	Paní Pražáková Hana se dotázala na opravu rozhlasu. Starosta zajistí u firmy Šárovec.
-	Paní Pražáková Hana se dotázala na vybudování přechodu pro chodce v obci. Starosta zjistí možnosti vybudování přechodů pro chodce ve Střezeticích u autobusové zastávky.
-	Kontejnery na odpad ze zahrad budou objednány v průběhu měsíce dubna.
-	Pan Miroslav Panáček se dotazoval na získávání dotací z různých fondů. Starosta odpověděl a vysvětlil systém získávání dotací.
-	Pan Černohorský se dotázal, zda by bylo možné, obdržet pozvánky do schránek na akce, které jsou pořádány obcí. 
-	Pan Lukáš Tichý se dotázal, zda je možné nějakým způsobem postihnout občany, jejichž psi volně pobíhají. Starosta odpověděl, že je v platnosti vyhláška obce a pozval ho na obecní úřad, kde budou tuto situaci řešit konkrétněji. 
7.	Starosta požádal pana Pavla Košťála o přednesení usnesení ze zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení všemi sedmi hlasy.
8.	Starosta poděkoval občanům za účast a zasedání obecního zastupitelstva uzavřel.

Ve Střezeticích   28.3.2010



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




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


