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ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne :   25.6.2010  
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.	Projednání a schválení převodu pozemku p.č. 164/4, 164/5 v k.ú. Dlouhé Dvory a p.č. 392/2 v k.ú. Střezetice z Královéhradeckého kraje na obec Střezetice          
4.	Schválení dodavatele a Smlouvy o dílo na výměnu svítidel podél silnice III. třídy ve Střezeticích
5.	Projednání a schválení rozpočtových změn č. 2/10 
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 zřízení přechodu pro chodce u autobusové zastávky ve Střezeticích. Dle získaných informací by musela být zpracována projektová dokumentace autorizovaným inženýrem, různá vyjádření a nákladná investice.
·	Svoz nadrozměrného odpadu byl proveden v průběhu měsíce, nebezpečný odpad se uskuteční 7.8.2010.      
·	Za obecním úřadem byla provedena výsadba 22 ks javorů.    
·	Na obecním hostinci byly provedeny nátěry oken a venkovních dveří. 
·	Obě obce byly zameteny. Službu nám poskytla firma Technické služby, faktura činila 36.000,-Kč.
·	V obecním lese byly dosazeny doubky,
·	V letošním roce jsme obdrželi dotaci z POV Královéhradeckého kraje ve výši 333.200,-Kč na opravu chodníků v našich obcích. Opraven bude chodník v Dlouhých Dvorech u vlakové zastávky a ve Střezeticích směrem k Probluzi po obou stranách.
·	Z FRB byly poskytnuty 2 půjčky v celkové výši 100.000,-Kč. Zájemci o půjčky byli celkem tři, ale jeden z důvodu krácení půjčené částky svoji žádost stáhnul.
·	V letošním roce bylo 37 obcí přihlášeno do soutěže Vesnice roku v Královéhradeckém kraji.
·	O zasílání zpráv z obecního úřadu prostřednictvím emailových adres požádal pouze jeden občan.
·	Byl zakoupen dodávkový automobil RENAULT za cenu 90.000,-Kč. Byla nutná oprava automobilu za cenu 37.000,-Kč. 
 
3.	Pozemky, které se nacházejí pod chodníky v Dlouhých Dvorech u vlakové zastávky, je nutné převést do vlastnictví obce. Z tohoto důvodu byl vypracován geometrický plán. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje převod pozemku p.č.164/4, 164/5 v k.ú. Dlouhé Dvory a p.č. 392/2 v k.ú. Střezetice všemi sedmi hlasy z vlastnictví Královéhradeckého kraje do vlastnictví obce Střezetice.
4.	Starosta nechal vypracovat cenovou nabídku na výměnu svítidel podél silnice III. třídy ve Střezeticích. Jedná se o výměnu 22 ks svítidel a výměnu drátů. Nabídka činí vč. DPH 153.545,-Kč. Starosta přednesl návrh smlouvy o dílo od firmy ERMO Hradec Králové. Po projednání nabídkové ceny a smlouvy o dílo zastupitelstvo obce schvaluje cenu a smlouvu všemi sedmi hlasy.
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 :
-	Zastupitelstvo obce se dohodlo, že bude proveden nový asfaltový povrch na chodníčku vedoucího do Dlouhých Dvorů. Povrch bude proveden firmou Josef Munzar EKOSTAV ve spolupráci s firmou COLAS CZ. Po projednání zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele stavby J.Munzar EKOSTAV šesti hlasy, jeden hlas se zdržel.
-	Obe má pojištěn majetek u pojišťovny Kooperativa. Za poslední roky však stoupla hodnota obecního majetku, starosta nechal vypracovat návrh na pojištění majetku v současné době. Navýšení činí 432,-Kč, roční pojistné po navýšení vychází na 10.228.-Kč. Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí všemi sedmi hlasy s výší pojistného obecního majetku dle dodatku č.2 k pojistné smlouvě č.5890740421.
-	Termín voleb do zastupitelstva obce je vyhlášen na 15. – 16.10.2010, termín pro uzavření kandidátních listin je 10.8.2010.
-	Pan Šimůnek požádal, zda by bylo možné zhotovit zábradlí na konci ulice za obecním úřadem. Starosta odpověděl, že tuto záležitost prověří a případně zajistí.
-	Pan Slánek upozornil na potřebu vybudování příkopové vpustě u Horáčkových.Starosta odpověděl, že zajistí. 
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   28.6.2010



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




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


