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ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne :   17.9.2010  
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 záměru obce – pronájmu nemovitého majetku – budovu hostince č.p.9 ve Střezeticích k hostinské činnosti          
4.	Projednání a schválení rozpočtových opatření č.3/10
5.	Různé 
6.	Usnesení 
7.	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
·	Byly zahájeny práce na opravách chodníků. Chodník v Dlouhých Dvorech u zastávky ČD a chodník směrem k Probluzi na pravé straně je opraven. Zbývá ještě opravit část chodníku na levé straně od křižovatky směrem k Probouzí, oprava je pozastavena z důvodu změny plánované kanalizace, čeká se na rozhodnutí povolení k výstavbě kanalizace.
·	V letošním roce jsme se opět přihlásili do soutěže Vesnice roku, avšak jsme nebyli úspěšní.      
·	Dotace od Královéhradeckého kraje na opravu asfaltového chodníčku nebyla schválena.    
·	V rámci Mikroregionu bylo zažádáno o dotaci na letecké snímky obcí. Dotace však byla zamítnuta, fotografie jsou již hotové a po dohodě členů výborů zastupitelstva zakoupeny. 
·	Paní Helena Volfová podala výpověď z pronájmu hostince.
·	Z důvodu změny majitele svozové firmy RUND na firmu Marius Pedersen se mění v našich obcích svozový den komunálního odpadu na pátek.
·	Byla provedena oprava přepadu trubního vedení z rybníka za Součkovými.
·	Po té přednesl starosta výčet zhotovených akcí za celé uplynulé volební období. 
 
3.	Paní  Helena Volfová podala výpověď z pronájmu hostince ve Střezeticích. Jako zájemce o pronájem budovy hostince č.p.3 se přihlásila paní Beata Volfová, veškeré doklady k podnikání a provozování hostinské činnosti vlastní. Zastupitelstvo obce schvaluje sedmi hlasy pronájem budovy hostince č.p.3 ve Střezeticích k hostinské činnosti paní Beatě Volfové, bytem Střezetice 71 na dobu neurčitou.

4.	Účetní pan Marek Vlastník přednesl rozpočtová opatření č.3/10 a vysvětlil jejich důvody. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č.3/10 všemi sedmi hlasy. Rozpočtová opatření č.3/10 tvoří přílohu k tomuto zápisu.
5.	Poté bylo projednáváno různé :
-	Starosta přednesl návrh smlouvy o pronájem budovy hostince č.p.3 ve Střezeticích k hostinské činnosti. Po projednání znění této smlouvy zastupitelstvo obce tuto smlouvu schvaluje všemi sedmi hlasy a pověřuje starostu obce k jejímu podepsání.
-	V období 24.9.2010 – 1.10.2010 budou zrušeny úřední hodiny obecního úřadu z provozních důvodů. Zastupitelstvo obce pověřuje zastupováním starosty obce pana Pavla Košťála v době nepřítomnosti starosty a místostarostky.
-	Starosta obce informoval o podpisu smlouvy s Pozemkovým fondem ČR o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Dlouhé Dvory p.č.7/10, p.č.119/3 a p.č.164/3.
-	Pozemky p.č. 38, 39 a 158 rovněž v k.ú. Dlouhé Dvory nelze převést bezúplatně od Pozemkového fondu z důvodu nezastavění stavbou. Pozemkový fond vypracoval nájemní smlouvu za  pronájem těchto pozemků v ceně ve výši 6919,-Kč. Zastupitelstvo obce po projednání neschvaluje všemi sedmi hlasy nájemní smlouvu na pozemky p.č. 38, 39 a 158 v k.ú. Dlouhé Dvory od 1.10.2010 s navrženou cenou za pronájem 6.919,-Kč.
-	Kontejner na odpad ze zahrad bude objednán v průběhu měsíce října.
-	Paní M. Hopjanová se dotazovala na dosypání zeminou okolo opraveného asfaltového chodníčku. Starosta odpověděl, že bude doplněno vhodnou zeminou. 
-	Pan Jaroslav Kulhánek poděkoval za opravu chodníčku v uličce a pan Mikeš v Dlouhých Dvorech. 
6.	Starosta požádal pana Košťála o přednesení usnesení ze zasedání obesního zastupitelstva. Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení všemi sedmi hlasy.
7.	Starosta poděkoval občanům za účast a zasedání uzavřel.

Ve Střezeticích   20.9.2010



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




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


