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ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne :    15.7.2011  
Přítomni dle prezenční listiny :
-	členové zastupitelstva obce ( Slánek Radim, Bramborová Ilona, Skálová Zdeňka,   Pražáková Hana, Čapková Libuše, Petráček Jan, Kolovratník František )
Jednání řídil : R. Slánek
Zapisovatel :  I. Bramborová
Ověřovatelé zápisu:  H. Pražáková,  F. Kolovratník
Návrhová komise :  Z. Skálová, J. Petráček, L. Čapková 
Program :   1. Zahájení 
2.	 Zpráva o činnosti obecního úřadu
3.	 Seznámení s výsledkem hospodaření obce k měsíci červnu 2011          
4.	 Složení slibu nového člena zastupitelstva
5.	 Volba místostarosty 
6.	 Projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku travního traktoru         	z Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 na Obec Střezetice 
7.	 Projednání a schválení rozpočtových změn č.2/11
8.	 Projednání a schválení smlouvy o hrazení neinvestičních nákladů za rok 2011 na  	žákyni Kristýnu Kubišovou s městem Nechanice
9.	 Projednání a schválení smlouvy o hrazení neinvestičních nákladů za rok 2011 na 	žáky s trvalým bydlištěm ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech s obcí Všestary
10.	Projednání dodatku ke smlouvě o pronájmu hostince ve Střezeticích
11.	Různé
12.	Usnesení
13.	Závěr


1.	Zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Radim Slánek a navrhl program zasedání, který byl schválen  šesti hlasy.
	Dále přednesl návrh na :	
·	složení návrhové komise –  Z.Skálová, L.Čapková, J.Petráček - schváleno šesti hlasy 
·	zapisovatele zasedání – I.Bramborová -  schválena  šesti hlasy
·	ověřovatele zápisu –   H.Pražáková, F.Kolovratník - schváleno šesti hlasy

2.	Poté starosta stručně informoval o činnosti obecního úřadu v období od posledního zasedání  obecního zastupitelstva
·	Na začátku měsíce května 2011 byla uzavřena s firmou Hruška s.r.o. Ostrava smlouva o pronájmu prodejny ve Střezeticích a provozování obchodní činnosti. Prodejna byla již v květnu otevřena a slouží občanům.
·	V současné době se vyřizují veškeré podklady ke stavebnímu řízení na výstavbu nového chodníku v obci Střezetice směrem k  Probluzi před novostavbami.      
·	Pozemek p.č.15 v k.ú. Dlouhé Dvory patřící obci je rozdělen na stavební parcely a v současné době se zpracovává projekt na inženýrské sítě.     
·	V měsíci červnu proběhl sběr nebezpečného odpadu. 
·	V měsíci květnu se uskutečnilo slavnostní vítání občánků do života.
·	Firma ERMO s.r.o. Hradec Králové provedla dle smlouvy o dílo výměnu svítidel veřejného osvětlení za úspornější v obci Dlouhé Dvory. Výměna svítidel přišla na 169.164,-Kč.
·	Na základě stížností k umístění telefonního sloupu v uličce k Obecnímu úřadu byl požádán majitel tohoto zařízení o přeložení. Pracovníci firmy O2 uznali, že sloup je umístěn na nevhodném místě a jeho přemístění zajistí na místo mimo vozovku a na své náklady. Do konce měsíce července by měl být sloup přemístěn.
·	Statek Dlouhé Dvory posekal travní porost v lesoparku.
·	V sobotu 9.7. proběhla v naší obci hasičská soutěž MPO. Zúčastnila se jí 4 družstva mužů a jedno družstvo žen. Mobiliář byl zapůjčen z Hradeckého venkova.
·	V letošním roce bylo opět vyhlášeno výběrové řízení na půjčky z FRB. Žádný zájemce se nepřihlásil. 
 
3.	Účetní pan Marek Vlastník seznámil s výsledkem hospodaření obce k 30.6.2011.
4.	Dne 27.6.2011 podal místostarosta obce pan Stanislav Bednář žádost o rezignaci na svou funkci a složení mandátu člena zastupitelstva z osobních důvodů. Starosta mu za jeho dlouholetou činnost poděkoval. Náhradníkem za jeho osobu je paní Nataša Kubišová. Byla oslovena, ale písemně se vzdala mandátu. Dalším náhradníkem je pan František Kolovratník. Pan František Kolovratník složil slib člena zastupitelstva obce Střezetice.
5.	Vzhledem k tomu, že pan Stanislav Bednář rezignoval na funkci místostarosty, je nutná volba této funkce. Starosta navrhl na tuto funkci paní Ilonu Bramborovou. Členové zastupitelstva schválili paní Ilonu Bramborovou jako místostarostku obce šesti hlasy, jeden  se zdržel. Z těchto důvodů starosta navrhl změny složení výborů zastupitelstva obce Střezetice.  Kulturní a sociální výbor – předseda Čapková Libuše, členové Skálová Zdeňka, Gavčík Josef. Finanční výbor – předseda Pražáková Hana, členové Čapková Libuše, Petráček Jan. Kontrolní výbor – předseda Skálová Zdeňka, členové Kolovratník František, Gavčík Josef. Výbor pro sport a volný čas – předseda Petráček Jan, členové Kolovratník František, Pražáková Hana. Zastupitelstvo obce schvaluje navrhované složení výborů všemi sedmi hlasy.  Pan Stanislav Bednář působil jako zástupce Obce Střezetice ve správní radě MPO.   Zastupitelstvo obce musí řešit i tuto změnu a navrhuje jako zástupce do správní rady MPO 1866 starostu obce pana Radima Slánka. Zastupitestvo schvaluje šesti hlasy pana Radima Slánka jako zástupce do správní rady MPO 1866. Jeden  se zdržel.
6.	Starosta sdělil přítomným, že traktor na sekání trávy je v majetku MPO 1866 a po 5 letech se formou bezúplatného převodu převádí do majetku naší obce. Po přednesení a projednání znění smlouvy o bezúplatném převodu travního traktoru z Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 na Obec Střezetice se schvaluje tato smlouva všemi sedmi hlasy.
7.	Účetní pan Marek Vlastník přednesl návrh rozpočtových změn č. 2/11.  Vysvětlil rozpočtové změny č.2/11 a zastupitelstvo obce schvaluje toto rozpočtové opatření všemi sedmi hlasy. Rozpočtová opatření č.2/11 tvoří přílohu tohoto zápisu.
8.	Starosta přednesl znění smlouvy o hrazení neinvestičních nákladů za rok 2011 na žákyni  Kristýnu Kubišovou  s městem Nechanice. Po projednání zastupitelstvo obce schvaluje všemi sedmi hlasy hrazení těchto nákladů ve výši  3962,-Kč.
9.	Dále starosta přednesl znění smlouvy o hrazení neinvestičních nákladů ve výši 187386,-Kč za žáky s trvalým pobytem v našich obcích navštěvující ZŠ Všestary a MŠ ve Všestarech a v Chlumu. Zastupitelstvo obce schvaluje hrazení neinvestičních nákladů všemi sedmi hlasy.
10.	Paní Beata Volfová podala písemnou žádost o změnu nájemní smlouvy na provozování obecního hostince. Požádala o snížení ceny za pronájem a o finanční příspěvek na energie. Starosta navrhl nájemní cenu na 1Kč/m2/rok  a úhradu za energie, kdy 75% bude hradit pronajímatel a 25% bude hradit nájemce. Zastupitelstvo obce schvaluje tento návrh   s platností tohoto dodatku k nájemní smlouvě od 1. 8. 2011 všemi sedmi hlasy.
11.	Poté bylo projednáváno různé :
-	Obec má zapůjčený traktor s vlekem od firmy Vitaltech Rozběřice. V obci je potřeba mít takovou techniku při úklidových pracích. Cena tohoto zařízení s příslušenstvím je 125.000,- Kč bez DPH. Příslušenství „rotavátor“ bude vyměněn za sekací zařízení „cepák“. Zastupitelstvo obce schvaluje nákup tohoto zařízení všemi sedmi hlasy..
-	MPO 1866 obdržel dotaci z POV Královéhradeckého kraje v celkové výši pro všechny obce 110.000,-Kč. Dotace by měla sloužit na nákup  stojanů na kola a odpadkových košů. Po projednání se zastupitelé předběžně dohodli, že stojan na kola bude umístěn u hostince a obchodu ve Střezeticích a na nádraží ČD v Dlouhých Dvorech. Odpadkový koš bude umístěn na hřišti a nádrži v Dlouhých Dvorech a u obchodu a na hřišti ve Střezeticích. Bude záležet na výši dotace pro naši obec.
-	Starosta sdělil přítomným, že novým správcem lesa bude pan Milan Kubiš. Panu Rumlovi poděkoval za jeho dlouholetou práci.
-	Starosta poděkoval panu Novotnému za výsadbu stromků v lese a panu Pražákovi za zhotovení lavičky.
-	Starosta dále sdělil, že po zhodnocení technického stavu bude provedena oprava chodníku směrem k obci Všestary před Holubičkovými.
-	Dále starosta poděkoval za údržbu zeleně v obci a stříkání proti plevelu.
-	SÚS Královéhradeckého kraje provedla úklid hlavní ulice naší obce.
-	Pan Josef Gavčík sdělil, že se u nádrže v Dlouhých Dvorech při silném větru zlomil strom a je potřeba ho uklidit. Pan Volf Miroslav slíbil, že to zajistí.
-	Starosta sdělil, že je potřeba v dohledné době natřít stožáry veřejného osvětlení v obou obcích. Nabídl občanům, kdo by měl o tuto brigádu zájem, aby se přihlásil. 
-	Pan Jaroslav Kulhánek se dotazoval na sekání trávy v uličce a sdělil, že není posečená. Starosta odpověděl, že bude provedena náprava.
-	Pan Josef Gavčík se dotazoval na posekání trávy kolem chodníčku vedoucího do Dlouhých Dvorů. Starosta sdělil, že bude zajištěno.
-	Pan Jaroslav Kulhánek se dotazoval na odpouštění vody z nádrže v Dlouhých Dvorech. Po diskuzi starosta sdělil, že požádá vodohospodářského odborníka o stanovisko.
-	Starosta sdělil, že 23.8.2011 bude přerušena dodávka el.energie v obci Střezetice. 
12.	Starosta požádal paní Zdeňku Skálovou o přednesení usnesení ze zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení všemi sedmi hlasy.
13.	Starosta poděkoval občanům za účast a zasedání obecního zastupitelstva uzavřel.

Ve Střezeticích   18.7.2011



........................................
........................................
Radim Slánek
Ilona Bramborová
starosta obce
zapisovatel




........................................
........................................
Pražáková Hana
Kolovratník František
ověřovatel zápisu
ověřovatel zápisu


