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ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne :  6. 5. 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.	Seznámení s opravou usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 4.2.2011
3.	Zpráva o činnosti obecního úřadu
4.	Projednání a schválení závěrečného účtu obce Střezetice
5.	Projednání a schválení rozpočtových změn č. 1/11
6.	Projednání a schválení finančního příspěvku firmě Pekařství Bohemia s.r.o., Jablonec nad Nisou
7.	Projednání záměru obce – pronájem prodejny ve Střezeticích
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, H. Pražáková – pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.

	Pan starosta informoval zastupitele obce o chybě, která se stala při schvalování usnesení z jednání zastupitelstva dne 4.2.2011 v bodě 8. Různé – poskytnutí finančního příspěvku Klubu žen ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech na výtvarný kroužek pro místní děti a dospělé ve výši 10 000,- Kč.
Hlasováno bylo pro 3, proti 0, zdržel se 4 a bylo původně mylně uvedeno, že příspěvek byl schválen. Správně je, že nebyl schválen. V zápisu ze zasedání a v usnesení ze zasedání bylo již vše řádně opraveno. Hlasování – 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

	Ekostav dokončil kanalizaci i chodník k Probluzi, kanalizace je zkolaudovaná.
	Na přelomu měsíce březen – duben bylo dosázeno v obecním lese 150 ks doubků.
	Firma Květ s.r.o. Stračov provedla ošetření a dosázení zeleně v obou obcích.
	Za pomoci členů SDH Střezetice byla vyčištěna kanalizace ve Střezeticích a krajnice silnic v obou obcích, kanalizace se musí udělat ještě jednou, neboť byla velmi zanesena .
	Kontejnery na nadrozměrný odpad byly přistaveny v posledním dubnovém týdnu a byly zcela zaplněny.
	Geoplan HK provedl zaměření pozemku p.č. 15 v k.ú. Dlouhé Dvory a navrhl na něm tři stavební parcely. Ing. Štětka zařídí a vypracuje projekt na vybudování sítí k těmto pozemkům.
	Byly doplněny ryby do nádrže u Dlouhých Dvorů.
	Neustále se ještě řeší pronájem obchodu ve Střezeticích a jeho podmínky. Jednání jsou značně složitá a zdlouhavá.


	Účetní pan Marek Vlastník seznámil přítomné s návrhem znění závěrečného účtu obce za rok 2010 – Bez výhrad. Hlasování - pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen. 

	Účetní pan Marek Vlastník seznámil přítomné s návrhem rozpočtových změn č. 1/11. Hlasování – pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. 

	Starosta obce R. Slánek navrhl zastupitelstvu poskytnout firmě Bohemia s.r.o. Jablonec nad Nisou finanční příspěvek ve výši 6 000,- Kč na rok 2011 na provozování pojízdné prodejny, která zajíždí do Dlouhých Dvorů a v současnosti i do Střezetic – pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen.

	Starosta obce R. Slánek přítomné seznámil se záměrem obce o pronájmu obchodu ve Střezeticích. Zájem projevila firma Hruška s.r.o. Jednání ohledně podmínek pronájmu jsou dosti složitá a zdlouhavá. Starosta navrhl pronajmout obchod firmě Hruška s.r.o. - pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen.

	Poté bylo projednáváno různé:

	Starosta obce seznámil zastupitele o obdržení žádosti Klubu žen ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech o příspěvek ve výši 10 000,- Kč za školní rok na kurz pletení z Pedigu.

Pan Bednář navrhl poskytnout v roce 2011 4 000,- Kč na období září – prosinec 2011 a zbytek ve výši 6 000,- Kč v roce 2012 – pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
	Starosta obce požádal přítomnou předsedkyni Klubu žen paní Hopjanovou o spolupráci při úklidu dětských hřišť v obou obcích. Paní Hopjanová spolupráci za Klub žen přislíbila.

	První soukromá základní škola v Hradci Králové požádala obec o příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na žákyni Simonu Zeidlerovou z Dlouhých Dvorů. Starosta obce navrhl přispět stejnou částkou, kterou obec zaplatila za jednoho žáka v roce 2010 ZŠ Všestary a to 4 400,- Kč. Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.

Starosta obce seznámil přítomné o dosavadním jednání s firmou Hruška s.r.o. ohledně pronájmu obchodu ve Střezeticích. Dále seznámil zastupitele obce o návrhu Smlouvy o nájmu nebytových prostor prodejny potravin ve Střezeticích. Navrhl upravit následující body ve Smlouvě:
- částka za pronájem 1,- Kč/ měsíc změnit na 1,- Kč/m2 za rok
- příspěvek obce na energie 60 000,- Kč/rok změnit na 50 000,- Kč/rok
- zařízení obchodu po roce nájmu odkoupit za zůstatkovou hodnotu změnit pouze na pronájem
Návrh hlasování o znění Smlouvy po změnách – pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
	Paní Hopjanová požádala o příslib finanční účasti obce na zaplacení autobusu na muzikál Kat mydlář 8.10.2011 v Praze – starosta po domluvě se zastupiteli sdělil, že se příspěvek bude projedná na dalším zasedání zastupitelstva.

Dále upozornila, že v Dlouhých Dvorech neustále zlobí pouliční osvětlení – starosta slíbil opravu svítidel.
Na asfaltovém chodníku mezi Dlouhými Dvory a zastávkou ČD už začíná prorůstat tráva – starosta řekl, že se bude likvidovat nežádoucí zeleň na chodnících herbicidem.

	Pan Petráček přednesl návrh na usnesení ze zasedání – pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen.

	Poté starosta zasedání uzavřel.

Ve Střezeticích   6.5.2011
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........................................
Radim Slánek
Stanislav Bednář
starosta obce
zapisovatel
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........................................
Zdeňka Skálová
Libuše Čapková
ověřovatel zápisu
ověřovatel zápisu


