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ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne :    9.12.2011  
Přítomni dle prezenční listiny :
-	členové zastupitelstva obce ( Slánek Radim, Bramborová Ilona, Skálová Zdeňka,   Pražáková Hana,  Petráček Jan, Čapková Libuše, Kolovratník František )
Jednání řídil : R. Slánek
Zapisovatel :  I. Bramborová
Ověřovatelé zápisu:  F.Kolovratník, L.Čapková 
Návrhová komise :  Z. Skálová, J. Petráček,  L.Čapková
Program :   1. Zahájení 
2.	 Zpráva o činnosti obecního úřadu
3.	 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů k 30.11.2011          
4.	 Rozpočtová opatření č.4/11      
5.	 Schválení plánovaných akcí na rok 2012
6.	Schválení rozpočtu na rok 2012
7.	Schválení výhledu na roky 2012 – 2014
8.	Různé
9.	Usnesení
10.	Závěr


1.	Zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Radim Slánek a navrhl program zasedání.                   Hlasování : Pro   7 ,   Proti  0 ,  Zdržel se  0.       Schváleno.
.Dále přednesl návrh na :	
·	složení návrhové komise –  Z.Skálová, L.Čapková, J.Petráček                                         
     Hlasování :   Pro  7 ,  Proti  0 , Zdržel se 0 .  Schváleno.
·	zapisovatele zasedání – I.Bramborová 
     Hlasování :   Pro  7,   Proti  0 ,  Zdržel se  0.  Schváleno.
·	ověřovatele zápisu –   F.Kolovratník, L.Čapková
     Hlasování :   Pro  7 ,  Proti  0 ,  Zdržel se   0.  Schváleno.

2.	Poté starosta stručně informoval o činnosti obecního úřadu v období od posledního zasedání  obecního zastupitelstva
·	Novým traktůrkem byl posekán lesopark.
·	V obou obcích byly natřeny sloupy veřejného osvětlení. Starosta poděkoval občanům, kteří se na nátěrech podíleli.     
·	Bylo zahájeno územní řízení na výstavbu nového chodníku směrem k Probluzi před novostavbami.     
·	V současné době se zpracovává projekt na výstavbu inženýrských sítí na pozemku č.15 v Dlouhých Dvorech. 
·	Pozemkový fond zajistil skácení vrby u rybníka v Dlouhých Dvorech.
·	Byly zakoupeny dva nové kontejnery na plasty. Byly umístěny do obou obcí na obvyklá místa. 
·	Svazek obcí Mikroregionu dodal naší obci 4 ks odpadkových košů . Tři stojany na kola budou ještě dodány. Na toto vybavení získal Mikroregion dotaci.
·	Do sálu obecního hostince byly zakoupeny nové garnyže, závěsy a ubrusy. 
 
3.	Účetní pan Marek Vlastník přednesl zprávu o hospodaření k 30.11.2011. Plnění rozpočtových příjmů a výdajů k 30.11.2011 tvoří přílohu tohoto zápisu.
                                         
4.	Účetní pan Marek Vlastník přednesl rozpočtová opatření a vysvětlil jejich důvody. Rozpočtová opatření č.4/2011 tvoří přílohu č.1 k tomuto zápisu.
Hlasování :  Pro  7 , Proti  0 ,  Zdržel se  0.  Schváleno.

5.	Starosta přednesl návrh plánovaných akcí na rok 2012. Akce budou realizovány dle finančních možností.  Seznam akcí tvoří přílohu č.2 k tomuto zápisu.                                                                   
Hlasování :   Pro 7,   Proti    0,    Zdržel se   0.    Schváleno.

6.	 Návrh rozpočtu na rok 2012 přednesl pan Marek Vlastník. Rozpočet na rok 2012 byl sestaven jako vyrovnaný dle zkušeností z minulých let.                                            Hlasování :  Pro   7,   Proti   0 ,   Zdržel se  0.    Schváleno.
7.	Pan Marek Vlastník přednesl rozpočtový výhled na období 2013 – 2014.  Rozpočtový výhled na období 2012 – 2014 tvoří přílohu č.3 k tomuto zápisu.
Hlasování :   Pro  7,  Proti   0,   Zdržel se  0.    Schváleno.    


8.	Poté bylo projednáváno různé :

- AFK Probluz podal žádost o finanční příspěvek na tréninkové vybavení pro mládežnická družstva. Členy tohoto klubu je 5 dětí, které mají trvalý pobyt v našich obcích. Starosta navrhl poskytnout příspěvek 1000,- Kč na jednoho žáka, tj. celkem 5000,-Kč na všechny. Zastupitelstvo navrhuje žádosti vyhovět a následovalo hlasování.
Hlasování .  Pro   7,   Proti   0 ,   Zdržel se  0.  Schváleno.

- Klub žen ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech podal žádost o poskytnutí příspěvku na zakoupení cen do tomboly na Společenský ples, který pořádá v sobotu 28.1.2012. Zastupitelstvo navrhuje ceny v hodnotě 3000,-Kč zakoupit  a hlasuje.
Hlasování .  Pro   7,   Proti   0 ,   Zdržel se  0.  Schváleno.

- Již tradiční turnaj ve stolním tenise se uskuteční v sobotu 7.1.2012. Zastupitelstvo navrhuje přispět na pořádání tohoto turnaje, a to ve výši 2000,-Kč na nákup cen a 70,-Kč na každého startujícího účastníka. 
Hlasování .  Pro   7,   Proti   0 ,   Zdržel se  0.  Schváleno.

	 Svazek obcí Mikroregionu  obcí Památkové zóny 1866 vypracoval smlouvu o výpůjčce na 4 ks odpadkových košů a 3 ks stojanů na kola. Doba trvání smlouvy je 5 let. Po projednání zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

Hlasování :  Pro 7,  Proti 0,  Zdržel se 0.  Schváleno
	  Byla vypracována žádost o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na výstavbu nového chodníku.  Zastupitelstvo obce  pověřuje starostu k podání žádosti a se zněním žádosti souhlasí.

                 Hlasování : Pro  7,  Proti 0,  Zdržel se 0.  Schváleno.
	  Byly vypracovány nové vyhlášky o místních poplatcích č.1, 2, 3 /2011. Tyto vyhlášky byly v minulosti sloučeny do jedné vyhlášky č. 2/2009. Změna ve znění vyhlášek se týká výše sazeb.  U vyhlášky č. 1/2011 o poplatkách ze psů se znění ani sazby nemění.   Hlasování :   Pro  7,  Proti  0,  Zdržel se  0.  Schváleno.              
	 U vyhlášky č 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se mění sazby za co nejnižší sazby, které umožňuje zákon.  Starosta nové znění přednesl a vyzval k hlasování.  Hlasování  :   Pro  7,  Proti  0,  Zdržel se  0.  Schváleno.

 U vyhlášky č.3/2011 o místním poplatku ze vstupného se mění pouze sazba za pronájem sálu hostince.  Sazba za pronájem sálu v hostinci se zvyšuje na 500,-Kč. Starosta vysvětlil důvod a pořádal zastupitele o hlasování. 
Hlasování :  Pro  7,  Proti  0,  Zdržel se  0.   Schváleno. 
	   Zastupitelstvo obce pověřuje starostu schvalováním rozpočtových opatření obce a následné zveřejnění na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

                  Hlasování: Pro 7,  Proti  0,  Zdržel se  0.  Schváleno.
	  Byla provedena digitalizace pozemků k.ú. Střezetice.  Sestavy pozemků jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě.


	  Pan Košťál se dotázal na výsledek jednání řešení výstavby nadjezdu R35. Starosta odpověděl, že jednání je stále otevřené a bude řešeno společně s Obcí Všestary.


	  Pan Bednář se dotázal, zda bude  i v letošním roce provedena prořezávka smrčků a zda se budou tyto smrčky prodávat jako vánoční stromky. Starosta odpověděl, že prořezávka bude a cena za jeden kus stromku bude 100,-Kč.


 
9.	Starosta požádal paní Zdeňku Skálovou o přednesení usnesení ze zasedání zastupitelstva  a  dále požádal zastupitele o hlasování.

Hlasování .  Pro   7,   Proti   0 ,   Zdržel se  0.  Schváleno.

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

Ve Střezeticích   10.12.2011



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




........................................
........................................
Kolovrátník František
Čapková Libuše
ověřovatel zápisu
ověřovatel zápisu


