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ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne :  17.12.2010  
Přítomni dle prezenční listiny :
-	7 členů zastupitelstva obce (Bednář Stanislav, Bramborová Ilona, Čapková Libuše, Petráček Jan, Pražáková Hana, Slánek Radim, ing. Skálová Zdeňka)
Jednání řídil: Slánek Radim
Zapisovatel : Bednář Stanislav
Ověřovatelé zápisu: Ing. Skálová Zd., Čapková L.
Návrhová komise : I. Bramborová, J. Petráček, L.Čapková
Program :  	1.	  Zahájení 
2.	Zpráva o činnosti obecního úřadu
3.	Plnění rozpočtových příjmů a výdajů k 30.11.2010
4.	Rozpočtová opatření č.4/10
5.	Schválení plánovaných akcí na rok 2011
6.	Schválení rozpočtového provizoria na rok 2011
7.	Schválení výhledu na roky 201 - 2013
8.	Různé
9.	Usnesení
10.	Závěr

	Zasedání zahájil a řídil starosta obce p. R. Slánek a navrhl program zasedání – pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen.

	Dále přednesl návrh na :	
·	složení volební a návrhové komise – I. Bramborová, J. Petráček, L.Čapková – pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. 
·	zapisovatele zasedání – St. Bednář -  pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
·	ověřovatele zápisu – Z. Skálová, L. Čapková – pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.

	Poté starosta stručně informoval o činnosti obecního úřadu v období od posledního zasedání obecního zastupitelstva

	V obecním lese byly prořezány malé smrčky a celkem 18 ks bylo prodáno za 1440,- Kč občanům.
	Chodník ve Střezeticích směrem k Probluzi zbývá položit v délce 30 m, protože začalo velmi špatné zimní počasí. Dodělá se hned, jak se počasí umoudří.
	Na Valné hromadě mikroregionu Obce památkové zóny 1866 byli zástupci jednotlivých obcí předsedkyní paní Kuthanovou seznámeni s podáním žádosti o dotaci z POV 2011 na venkovská posezení. Do naší obce je počítáno s altánem, stojany na kola a odpadkovými koši celkem za 103 000,- Kč.

Byla zakoupena vánoční výzdoba na strom na návsi za 23 251,- Kč.
	Při schůzce s p. Čulíkem z ŘSD ČR na obecním úřadě ohledně přípravy stavby R35 byl pan Čulík spokojen se zapracováním výstavby R35 do Územního plánu obce.

	Účetní pan Marek Vlastník přednesl plnění rozpočtových příjmů a výdajů k 30.11.2010.


	Účetní pan Marek Vlastník přednesl návrh rozpočtových změn č.4/10 a vysvětlil jejich důvod. – pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schálen. 
Rozpočtové změny č.4/10 tvoří přílohu č.1 k usnesení.

	Starosta obce přednesl návrh na plánované akce z POV pro rok 2011. Jedná se o opravu a vybudování bezdrátového rozhlasu v obou obcích, projekčně začít řešit inženýrské sítě na pozemku p.č. 14 v k.ú. Dlouhé Dvory, pokračovat v opravách chodníků v obou obcích podle finančních možností obce – pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen.
Plánované akce tvoří přílohu č. 2 k usnesení.

	Starosta obce R. Slánek navrhl zastupitelstvu pravidla rozpočtového provizoria, protože nebude do konce tohoto roku schválen řádný rozpočet obce  – pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen.

	Účetní pan Marek Vlastník přednesl rozpočtový výhled na roky 2012 – 2013 - pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen.
Rozpočtový výhled na roky 2012 – 2013 tvoří přílohu č. 3 k usnesení.

	Poté bylo projednáváno různé:

	Pozemky p.č. 7/10, 119/3, 164/3 v k.ú. Dlouhé Dvory byly zapsány na LV pro obec Střezetice.
	Starosta obce informoval zastupitele o obdrženém návrhu nájemní smlouvy na pozemky p.č. 38, 39, 158 v k.ú. Dlouhé Dvory mezi Pozemkovým fondem ČR a obcí Střezetice od 1.1.2011 a zpětném pronájmu na tyto pozemky v roce 2010.
	Místostarosta obce informoval přítomné o systému sběru odpadu a cenách za odvoz odpadu v roce 2011.


	Starosta obce přečetl návrh nájemní smlouvy na pozemek p.č. 127/2 o rozloze 460 m v k.ú. Dlouhé Dvory. Tento návrh podal majitel pozemku pan Veselý s manželkou a požadují cenu za pronájem ve výši 3 850,- Kč za rok.

Hlasování – pro 0, proti 7, zdržel se 0.
Návrh nebyl schválen.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu k jednání s manžely Veselými o možnosti odkupu nebo směny tohoto pozemku, neboť se na něm nachází stavba chodníku od zastávky ČD do Dlouhých Dvorů.
	Místostarosta obce navrhl poskytnout finanční příspěvek na stavbu Pomníku padlým koním v bitvě roku 1866 ve výši 50 000,- Kč – pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen
	Místostarosta obce navrhl poskytnout finanční příspěvek na pořádání turnaje ve stolním tenisu, spočívající v částce 2 000,- Kč na ceny a 70,- Kč na občerstvení na jednoho účastníka – pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen
	Místostarosta obce navrhl poskytnout finanční příspěvek Klubu žen na pořádání společenského plesu 29.1 2011 ve výši 8 000,- Kč – pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen
	Pan Šimůnek se zeptal na situaci ohledně pročištění koryta potoku p.č. 12 v Dlouhých Dvorech.

Starosta obce odpověděl, že dává dohromady potřebné dokumenty a poté podá ohlášení na magistrát města Hradec Králové odbor životního prostředí. Až obdržíme vyrozumění, bude se moci pročištění realizovat.

	Paní Bramborová přednesla návrh na usnesení ze zasedání – pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen.

	Nato starosta zasedání uzavřel.


Ve Střezeticích   18.12.2010
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........................................
Radim Slánek
Stanislav Bednář
starosta obce
zapisovatel
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........................................
Zdeňka Skálová
Libuše Čapková
ověřovatel zápisu
ověřovatel zápisu


