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ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne :    30.03.2012  
Přítomni dle prezenční listiny :
	členové zastupitelstva obce ( Slánek Radim, Bramborová Ilona, Skálová Zdeňka,   Pražáková Hana,  Petráček Jan, Čapková Libuše )

omluven – Kolovrátník František
Jednání řídil : R. Slánek
Zapisovatel :  I. Bramborová
Ověřovatelé zápisu:  H.Pražáková, Z.Skálová 
Návrhová komise :  Z. Skálová, J. Petráček,  L.Čapková
Program :   1. Zahájení 
	 Zpráva o činnosti obecního úřadu

 Projednání a schválení závěrečného účtu obce Střezetice          
 Projednání a schválení rozpočtového opatření č.1/12      
 Hospodaření obce k 31.12.2011
Různé
Usnesení
Závěr


	Zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Radim Slánek a navrhl program zasedání.                   Hlasování : Pro   6,   Proti  0 ,  Zdržel se  0.       Schváleno.

.Dále přednesl návrh na :	
	složení návrhové komise –  Z.Skálová, L.Čapková, J.Petráček                                         

     Hlasování :   Pro  6 ,  Proti  0 , Zdržel se 0 .  Schváleno.
	zapisovatele zasedání – I.Bramborová 

     Hlasování :   Pro  6,   Proti  0 ,  Zdržel se  0.  Schváleno.
	ověřovatele zápisu –   F.Kolovratník, L.Čapková

     Hlasování :   Pro  6 ,  Proti  0 ,  Zdržel se   0.  Schváleno.

	Poté starosta stručně informoval o činnosti obecního úřadu v období od posledního zasedání  obecního zastupitelstva

	Na prodejně ve Střezeticích je provedena oprava klempířských prvků a elektroinstalace.
	Příkop za novostavbami směrem k lesu je vyčištěn.     

Proběhlo jednání s projektanty ohledně nových parcel v Dlouhých Dvorech.     
V lese byla provedena probírka uschlých stromů,  bylo vytěženo 25 valníčků dřeva a prodáno místním občanům jako palivové. 
Na Pozemkový fond ČR byla zaslána žádost o vyčištění rybníka v Dlouhých Dvorech. Do dnešního dne nepřišla odpověď. 
 
	Účetní pan Marek Vlastník přednesl zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011. 

Hlasování : Pro  6 ,  Proti  0 ,  Zdržel se   0.  Schváleno
                                         
	Účetní pan Marek Vlastník přednesl rozpočtová opatření a vysvětlil jejich důvody. Rozpočtová opatření č.1/2012 tvoří přílohu č.1 k tomuto zápisu.

Hlasování :  Pro  6 , Proti  0 ,  Zdržel se  0.  Schváleno.

	Účetní pan Marek Vlastník  přednesl zprávu o hospodaření obce a závěrečném účtu za rok 2011.                                                                   

Hlasování :   Pro 6,   Proti    0,    Zdržel se   0.    Schváleno.    


	Poté bylo projednáváno různé :


- Klub žen ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech požádal o finanční příspěvek ve výši 15000,-Kč na rok 2012 na činnost. Zastupitelstvo navrhuje žádosti vyhovět a hlasuje.
Hlasování .  Pro   6,   Proti   0 ,   Zdržel se  0.  Schváleno.

- Pekařství Bohemia požádalo o finanční příspěvek na podporu předmětu podnikatelské činnosti. Tato firma provozuje pojízdnou prodejnu základních potravin a zajíždí 3x týdně do Dlouhých Dvorů. Zastupitelstvo navrhuje žádosti vyhovět z důvodu zabezpečení základními potravinami seniory v Dlouhých Dvorech a hlasuje.
Hlasování .  Pro   6,   Proti   0 ,   Zdržel se  0.  Schváleno.

- První soukromá základní škola v Hradci Králové zaslala žádost o úhradu neinvestičních nákladů na žákyni Simonu Zeidlerovou. Starosta navrhl příspěvek ve výši 4400,- Kč – příspěvek obvyklý na jiných základních školách. 
Hlasování .  Pro   6,   Proti   0 ,   Zdržel se  0.  Schváleno.

 Město Nechanice zaslalo žádost o fin.příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů ve výši 4110,-Kč na žákyni Kristýnu Kubišovou. Zastupitelstvo navrhuje žádosti vyhovět a hlasuje. 
Hlasování :  Pro 6,  Proti 0,  Zdržel se 0.  Schváleno
  Starosta přednesl zprávu o uplatňování ÚP Střezetice za období 2008 – 2012. Podané dvě žádosti od občanů byly nadřízenými orgány zamítnuty.  Po projednání zastupitelstvo hlasuje.
                 Hlasování : Pro  6,  Proti 0,  Zdržel se 0.  Schváleno.
  Starosta seznámil občany s jednáním se zástupci ŘSD ohledné plánované výstavby rychlostní komunikace R35. K územnímu řízení stavby R35 je nutná další změna ÚP Střezetice. Zástupce Ing.Čulík přislíbil úhradu všech nákladů souvisejících s touto změnou ÚP Střezetice. Zastupitelstvo s navrhovanými podmínkami souhlasí a hlasuje.
    Hlasování :   Pro  6,  Proti  0,  Zdržel se  0.  Schváleno.              
 Starosta přednesl aktualizované doplnění dokumentů POV obce Střezetice.  Dokument bylo z důvodu platnosti na období nutné aktualizovat. Starosta dal hlasovat o novém znění POV obce Střezetice Dlouhé Dvory.
    Hlasování  :   Pro  6,  Proti  0,  Zdržel se  0.  Schváleno.
 Paní Hana Mikešová požádala o zrušení předkupního práva pozemky parc.č. 315/2, 315/4 a na 350m2 z parcely č.315/3. Předkupní právo bylo na tyto pozemky zapsáno na veřejně prospěšnou stavbu – stavbu kanalizace vedoucí k ČOV.  Zastupitelstvo po projednání hlasuje. 
Hlasování :  Pro  6,  Proti  0,  Zdržel se  0.   Schváleno. 
   Obecný zájem Smiřice požádal o finanční příspěvek na rok 2012 ve výši 25000,-Kč. Tato firma zajišťuje do naší obce dovoz obědů pro seniory, ostatní sociální služby nejsou našimi občany využívány. Zastupitelstvo obce oslovilo jiné firmy, které by obědy dovážely , a to bez finančí  výpomoce od obce. Zastupitelstvo hlasuje o poskytnutí příspěvku Obecnému zájmu.
                  Hlasování: Pro 0,  Proti  6,  Zdržel se  0.  Schváleno.
  Pan Miroslav Šimůnek se dotázal, zda by bylo možné doplnit  skluzavku na dětském hřišti v Dlouhých Dvorech.  

  Pan Petráček Jan se dotázal, zda by bylo možné vybudovat schody u nádrže v Dlouhých Dvorech a plochu pod kontejnery ve Střezeticích.

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


Hlasování .  Pro   6   Proti   0 ,   Zdržel se  0.  Schváleno.

	Starosta poděkoval občanům za účast a zasedání obecního zastupitelstva uzavřel.








Ve Střezeticích   1.4.2012



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




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


