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ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne :  4. 2. 2011  
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., Pražáková H.
Návrhová komise : I. Bramborová, J. Petráček, L.Čapková
Program :  	1.	  Zahájení 
2.	Zpráva o činnosti obecního úřadu
3.	Projednání a schválení rozpočtu na rok 2011
4.	Seznámení s výsledkem hospodaření za rok 2010
5.	Projednání a schválení peněžitého daru Klubu žen ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech
6.	Projednání a schválení finančního příspěvku Obecnému zájmu o.s. Smiřice
7.	Projednání a schválení záměru obce o prodeji pozemku p.č. 383/4 a 406/5 v k.ú. Střezetice
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

	Byl opraven kontejner na sklo v Dlouhých Dvorech.
	Bylo vyčištěno koryto potoka podél asfaltového chodníku od vyústění přepadu z rybníka u č.p. 19  až po odbočku k č.p. 37.
	Bylo opraveno veřejné osvětlení v obou obcích a také byla ořezána lípa při č.p. 25 v Dlouhých Dvorech, která zakrývala sloup veřejného osvětlení.
	Starosta požádal firmu GEOPLAN Hradec Králové o zaměření pozemku p.č. 15 v k.ú. Dlouhé Dvory, které jsou určeny pro budoucí výstavbu rodinných domů.
	Firma ERMO Hradec Králové předložila starostovi cenovou nabídku na výměnu sadových svítidel v obou obcích.
	Byl proveden úklid v kotelně hostince a zakoupeno uhlí pro topení na společenských akcích v hostinci.
	Byly provedeny inventury majetku obce – nebyly shledány žádné nedostatky.


	Účetní pan Marek Vlastník přednesl návrh rozpočtu obce na rok 2011 – pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schálen. 
Rozpočet obce na rok 2011 tvoří přílohu č.1 k usnesení.

	Účetní pan Marek Vlastník seznámil přítomné s plněním rozpočtových příjmů a výdajů obce za rok 2010.

Převaha příjmů nad výdaji činí 403 868,82 Kč.
	Starosta obce seznámil přítomné s žádostí Klubu žen ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech o  finanční příspěvek na jeho činnost v roce 2011 přednesl návrh na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 000,-Kč – pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen.

	Starosta obce R. Slánek navrhl zastupitelstvu poskytnout Obecnému zájmu o.s. Smiřice finanční příspěvek ve výši 23 000,- Kč na částečnou úhradu na provozování sociálních služeb v našich obcích na rok 2011 – pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen.

	Starosta obce R. Slánek přítomné seznámil se záměrem obce o prodeji pozemků p.č. 383/4 a 406/5 v k.ú. Střezetice. Zájem o odkup těchto pozemků projevil pan Pražák Pavel ze  Střezetic č.p. 50. Zájem o koupi zdůvodnil snahou o narovnání vztahů a také, že má tyto pozemky oploceny a již je užívá. Starosta navrhl prodat tyto pozemky za odhadní cenu celkem 2 460,- Kč - pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen.






	Poté bylo projednáváno různé:

	Starosta obce informoval zastupitele o obdržené žádosti obce Všestary o souhlas s provedením stavby  kanalizace přes pozemky ve vlastnictví obce Střezetice p.č. 151 a 153 v k.ú. Dlouhé Dvory – pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen.

	Starosta obce přečetl žádost o finanční příspěvek 10 000,- Kč na výtvarný kroužek pro místní děti a dospělé, který by pracoval pod záštitou Klubu žen ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech.

- pí. Skálová vyslovila názor ano pro bezplatné poskytnutí prostor a energie a finanční příspěvek poskytnou, až bude zřetelné, že tento kroužek pracuje dobře.
- p. Bednář St. vyslovil názor poskytnout i finanční příspěvek pod podmínkou využití na konkrétní věc (vybavení kroužku a výtvarné pomůcky), dále vznesl dotaz na hodinovou sazbu pro výtvarného pedagoga a kdo jím bude.
- pí. Moravcová vysvětlila, že pedagog bude z Hradce Králové a sazba 150,- Kč/hod bude hrazena z příspěvků členů kroužku, dále sdělila, že náklady na 1 hodinu kroužku budou cca 500,- Kč, zatím je přihlášeno 8 dětí.
- pí. Bramborová navrhla, aby bylo použito na začátek část peněz z příspěvku Klubu žen.
- pí. Hopjanová zdůvodňovala náročné financování akcí Klubu žen a že příspěvek mají na svou další činnost.
- pí. Skálová navrhla zapojit do kroužku dospělé a pokud bude vše fungovat, příspěvek poskytnout.
- p. Petráček souhlasil s finanční podporou.
- pí. Pražáková navrhovala poskytnout 5 000,- Kč na rozjezd kroužku.

Starosta obce dal hlasovat o návrhu bezplatného poskytnutí prostor (knihovny ve Střezeticích) – Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.

Starosta obce dal hlasovat o poskytnutí finančího příspěvku Klubu žen ve výši 10 000,- Kč – pro 3, proti – 0, zdržel se – 4.
Návrh nebyl schválen.
 
	Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledkem auditu hospodaření obce v roce 2010 – nebyly zjištěny nedostatky.


	P. Kolovratník F. ml. se dotázal proč není vyčištěno koryto potoku podél chodníku v Dl. Dvorech i pod mostkem. Hrozí tím riziko, že nebude voda odtékat dostatečně a hrozí její rozlití v okolí.

- Starosta odpověděl, že to ručně provede Sbor dobrovolných hasičů, od kterých má pro to příslib.


	P. Petráček J. navrhl, aby se v obci zřídil technický dvůr za účelem uskladnění techniky, zajišťující úklid obce. Techniky je hodně a není již kde skladovat.


	P. Kolovratník F. ml. požádal o prořezání větví, které zasahují na chodník a ohrožují tím bezpečnou chůzi.


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

Návrh byl schválen.

	Nato starosta zasedání uzavřel.


Ve Střezeticích   4.2.2011







........................................
........................................
Radim Slánek
Stanislav Bednář
starosta obce
zapisovatel








........................................
........................................
Zdeňka Skálová
Libuše Čapková
ověřovatel zápisu
ověřovatel zápisu


