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ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne :   23.4.2010  
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.	Schválení celkových nákladů na akci  „Bezpečně po vsi“          
4.	Schválení dodavatele realizace akce  „Bezpečně po vsi“
5.	Schválení přidělení dotace z POV Královéhradeckého kraje na rok 2010 
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 vybudování přechodu pro pěší ve Střezeticích u autobusové zastávky. Vzhledem k tomu, že se jedná o silnici III. třídy, je nutné mít vypracovanou projektovou dokumentaci autorizovaným inženýrem, poté musí proběhnout schvalovací proces. Realizace přechodu je i finančně nákladná, proto se zastupitelstvo rozhodlo tuto akci nerealizovat.
·	Za obecním úřadem byla provedena výsadba 22 ks vysokokmenných javorů. Výsadbu provedla firma Květ Stračov, která zajistí i údržbu.      
·	V obci Střezetice jsou při hlavní silnici namontovány 3 ks různých svítidel veřejného osvětlení. Starosta nechá vypracovat cenovou nabídku na výměnu svítidel.    
·	Minulý týden se konala valná hromada Mikroregionu Památkové zóny, na které byl schválen úvěr ve výši 2 milionů Kč na nákup mobiliáře. MAS Hradecký venkov obdrží dotaci ve výši 90%. Valná hromada se dohodla, že pro náš Mikroregion bude mobiliář uskladněn v Hoříněvsi a dopravu a montáž do jednotlivých obcí budou zajišťovat hasiči z Hoříněvse. 
·	Dny veřejné správy se uskuteční 22.6.2010 v Chlumci nad Cidlinou.
·	V současné době probíhají prezentačně propagační akce MPO. 
 
3.	Akce „Bezpečně po vsi“ – jedná se o opravu chodníků ve Střezeticích a v Dlouhých Dvorech u železniční zastávky. Pod chodníkem v k.ú. Dlouhé Dvory na pozemku p.č. 164/2 je nutné co nejdříve dořešit vlastnické vztahy. Bylo objednáno vypracování geometrického plánu a poté bude zahájeno jednání s SÚS Královéhradeckého kraje o bezúplatném převodu pozemku pod chodníkem na obec. Náklady na celou akci budou činit 666.530,- Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje částku ve výši 666.530,- Kč všemi sedmi hlasy.
4.	Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje realizaci projektu „Bezpečně po vsi“ firmou Josef Munzar – Ekostav šesti hlasy, jeden hlas se zdržel.
5.	Poté bylo projednáváno různé :
-	Pan Gavčík Josef se dotázal, kdy bude objednán kontejner na nadrozměrný komunální odpad. Starosta odpověděl, že přistavění kontejneru zajistí v polovině května.
-	Pan Gavčík poděkoval starostovi za rychlé vyřešení opravy kanálů v Dlouhých Dvorech.
6.	Starosta požádal paní Libuši Čapkovou o přednesení usnesení ze zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení všemi sedmi hlasy.
7.	Starosta poděkoval občanům za účast a zasedání obecního zastupitelstva uzavřel.

Ve Střezeticích   24.4.2010



........................................
........................................
Stanislav Bednář
Ilona Bramborová
Starosta obce
zapisovatel




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


