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ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne :    23.9.2011  
Přítomni dle prezenční listiny :
-	členové zastupitelstva obce ( Slánek Radim, Bramborová Ilona, Skálová Zdeňka,   Pražáková Hana,  Petráček Jan )
Jednání řídil : R. Slánek
Zapisovatel :  I. Bramborová
Ověřovatelé zápisu:  H. Pražáková,  Z.Skálová
Návrhová komise :  Z. Skálová, J. Petráček, H.Pražáková
Program :   1. Zahájení 
2.	 Zpráva o činnosti obecního úřadu
3.	 Projednání a schválení rozpočtových změn č.3/11          
4.	 Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene k parcele dle      pozemkového katastru č.406 v k.ú. Střezetice      
5.	 Projednání a schválení umístění nadjezdu pro přeložku polní cesty nad R35
6.	Různé
7.	Usnesení
8.	Závěr


1.	Zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Radim Slánek a navrhl program zasedání.                   Hlasování : Pro   5 ,   Proti  0 ,  Zdržel se  0.       Schváleno.
.Dále přednesl návrh na :	
·	složení návrhové komise –  Z.Skálová, H.Pražáková, J.Petráček                                         
     Hlasování :   Pro  5 ,  Proti  0 , Zdržel se 0 .  Schváleno.
·	zapisovatele zasedání – I.Bramborová 
     Hlasování :   Pro  5,   Proti  0 ,  Zdržel se  0.  Schváleno.
·	ověřovatele zápisu –   H.Pražáková,  Z.Skálová
     Hlasování :   Pro  5 ,  Proti  0 ,  Zdržel se   0.  Schváleno.

2.	Poté starosta stručně informoval o činnosti obecního úřadu v období od posledního zasedání  obecního zastupitelstva
·	Společnost O2 přemístila na své náklady sloup telefonního vedení v uličce. Sloup byl nevhodně umístěn.
·	V současné době se vyřizují veškeré podklady ke stavebnímu řízení na výstavbu nového chodníku v obci Střezetice směrem k  Probluzi před novostavbami.  Ke stavebnímu řízení se musí vyjádřit odbor dopravy.     
·	V obou obcích byla provedena oprava a nátěr dětských hřišť.     
·	V Dlouhých Dvorech u rybníka je vrba v kalamitním stavu, byl požádám majitel pozemku – Pozemkový fond ČR o  řešení. V současné době obdržel již Pozemkový fond rozhodnutí našeho obecního úřadu o skácení. 
·	Firma ERMO s.r.o. provedla výměnu svítidel veřejného osvětlení za úspornější v obci Dlouhé Dvory. Dílo bylo předáno do užívání.
·	Občané Dlouhých Dvorů natřeli ve své obci sloupy veřejného osvětlení. 
·	Uskutečnila se schůzka s ŘSD ohledné plánované výstavby R 35. Starosta sdělí informace v bodě č.5.
·	Na minulém veřejném zasedání se pan Jaroslav Kulhánek dotazoval  na stav stavidla u nádrže v Dlouhých Dvorech.  Starosta oslovil odborníky a ti sdělili, že výpustní zařízení tzv. požerák je dle předpisů, Musí být dodržována provozní pravidla, dodržování stanovených provozních hladin a postupy v krizových situací. Je nutné provádět  pravidelné kontroly. 
 
3.	Účetní pan Marek Vlastník přednesl rozpočtová opatření č.3/11 a vysvětlil jejich důvody. Rozpočtová opatření č.3/11 tvoří přílohu tohoto zápisu.
Hlasování :  Pro   5 ,  Proti  0 ,  Zdržel se  0.   Schváleno.
                                         
4.	Firma GEOŠRAFO s.r.o. zastupující společnost ČEZ Distribuce a.s. Děčín, vypracovala geodetické zaměření kabelové přípojky N.N. k novostavbě pana Jana Petráčka. Kabelová přípojka je umístěna na pozemku p.č. 406 v k.ú. Střezetice. Firma GEOŠRAFO s.r.o. zaslala ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene k  parcele č.406 v k.ú. Střezetice.
Hlasování :  Pro  5 , Proti  0 ,  Zdržel se  0.  Schváleno.

5.	Proběhla schůzka se zástupci ŘSD týkající se plánované výstavby R 35. Zástupci obce  byli seznámeni s plánovaným přemostěním této komunikace z důvodu pokračování polní cesty směřující z obce Dlouhé Dvory do obce Lípa. Podle zákona č. 13/1997Sb.  o pozemních komunikacích je povinností obce , v jejímž katastru se tento objekt nachází, po zkolaudování objektu tento objekt přijmout do majetku a dále o něj pečovat. S tímto požadavkem byli seznámeni zástupci obcí Střezetice a Všestary. Obě obce byly vyzvány, aby se vyjádřily, zda tato stavba má být ve fázi projektu navrhována či nikoliv. Nejbližší další přemostění rychlostní komunikace se bude nacházet na křižovatce „Hejcmanka“ a v obci Sadová. Starosta navrhl tuto stavbu do projektu nezahrnovat. Důvodem je zejména skutečnost, že v budoucnu by případné náklady na údržbu stavby mohly neúměrně finančně zatížit rozpočet obce. Následovalo hlasování zastupitelů – návrh je stavbu nezahrnovat do projektu.
Hlasování .  Pro   5,   Proti   0 ,   Zdržel se  0  Schváleno.

6.	Poté bylo projednáváno různé :

- Město Nechanice zaslalo smlouvu o hrazení neinvestičních nákladů na žákyni Kristýnu Kubišovou na období září až prosinec 2011 v částce 2641,60 Kč. Zastupitelstvo navrhuje žádosti vyhovět a následovalo hlasování.
Hlasování .  Pro   5,   Proti   0 ,   Zdržel se  0.  Schváleno.

- Daneta Hradec Králové zaslala smlouvu o hrazení neinvestičních nákladů na žáky – David Zvoníček, Jan Matějček a Jaromír Fof, příspěvek na každého činí 5000,- Kč. Zastupitelstvo navrhuje žádosti vyhovět a hlasuje.
Hlasování .  Pro   5,   Proti   0 ,   Zdržel se  0.  Schváleno.

- Dále byl projednán požadavek pana Zdeňka Ledvinky na zrušení předkupního práva zapsaného v katastru nemovitostí u parcel č.133, 353/1 a 358 v k.ú. Střezetice.ve prospěch obce Střezetice. Bylo navrženo, aby obec postupovala v souladu se stávajícími postupy. To znamená souhlasit se zrušením předkupního práva za předpokladu zapsání věcného břemene ve prospěch obce Střezetice ( z důvodu obecně prospěšné stavby). 
Hlasování .  Pro   5,   Proti   0 ,   Zdržel se  0.  Schváleno.

	 Klub žen ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech požádal o úhradu autobusové dopravy na představení Kat Mydlář, které se koná v Praze v sobotu 8.10.2011. Starosta navrhl, aby byla úhrada provedena v plné výši dle skutečné faktury.

Hlasování .  Pro   5,   Proti   0 ,   Zdržel se  0.  Schváleno.

	  V pátek 30.9. budou v obou obcích přistavěny kontejnery na odpad ze zahrad.


	  Demolice kravína ve Střezeticích byla ukončena.  Firma provádějící demolici uvedla rozježděný chodník do původního stavu.


	  V sobotu 3.12.2011 se bude konat tradiční kulturní vystoupení pro seniory.


	  V neděli 4.12.2011 bude představení pro děti spojené s mikulášskou nadílkou.


	  Ve spolupráci s Klubem žen se uskuteční v sobotu  26.11.2011 tradiční zpívání u rozsvěcení vánočního stromu.


	  Ve středu 28.9.2011 se budou provádět nátěry sloupů veřejného osvětlení ve Střezeticích. Starosta požádal občany o výpomoc.


	  SÚS Královéhradeckého kraje opravila propadlý kanál na křižovatce směrem k Probluzi


 
7.	Starosta požádal paní Hanu Pražákovou o přednesení usnesení ze zasedání zastupitelstva  a  dále požádal zastupitele o hlasování.

Hlasování .  Pro   5,   Proti   0 ,   Zdržel se  0.  Schváleno.

8.	Starosta poděkoval občanům za účast a zasedání obecního zastupitelstva uzavřel.

Ve Střezeticích   25.9.2011



........................................
........................................
Radim Slánek
Ilona Bramborová
Starosta obce
zapisovatel




........................................
........................................
Pražáková Hana
Skálová Zdeňka
ověřovatel zápisu
ověřovatel zápisu


