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ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne :    22.06.2012  
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 rozpočtového opatření č.2/12, 3/12  a 4/12          
 Hospodaření obce k 31.5.2012
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 –   Z.Skálová,  H.Pražáková

     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 žádost o čištění rybníka v Dlouhých Dvorech se dosud Pozemkový fond ČR neozval.    Byla zaslána nová písemná urgence.

Stavebním odborem Magistrátu Hradce Králové byl udělen souhlas s dělením pozemků stavebních parcel na k.ú. Dlouhé Dvory – p.č. 15/4, 15/5 a 15/6. V současné době probíhají jednání se správci sítí.     
V současné době je již vydáno stavební povolení na výstavbu chodníku před novostavbami směrem k Probluzi.     
Byla provedena oprava rozvaděčů na veřejném osvětlení v Dlouhých Dvorech. 
	Byla provedena výměna lamp veřejného osvětlení ve Střezeticích.

Stojany na kola a odpadkové koše jsou zabudovány.
V obou obcích byly kontejnery na biologický odpad, nadrozměrný odpad a nebezpečný odpad.
V červnu byl posekán lesopark a okolí chodníku u nádrže v Dlouhých Dvorech. Toto zajistil Statek Dlouhé Dvory.
                                        
	Účetní pan Marek Vlastník přednesl rozpočtová opatření a vysvětlil jejich důvody. Rozpočtová opatření č.2/2012, 3/2012 a 4/2012 tvoří přílohu č.1 k tomuto zápisu.

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

	Účetní pan Marek Vlastník  přednesl plnění rozpočtových příjmů a výdajů obce k 31.5.2012.                                                                   

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

	Poté bylo projednáváno různé :


- Ke schválení byl předložen návrh smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě s provozovatelem ČEZ Distribuce a.s. k parcelám č. 15/4,15/5 a 15/6 v k.ú. Dlouhé Dvory na částku  50 000,00 Kč ( za jeden pozemek 12 500 Kč ) . Do tohoto projektu je také zahrnut pozemek paní Krivákové ( ta již částku 12 500,00 Kč uhradila na účet obce ).
Hlasování .  Pro   6,   Proti   0 ,   Zdržel se  0.  Schváleno.

- Ke schválení byl předložen návrh smlouvy o podmínkách napojení , spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní s VČP Net. s.r.o.  k parcelám č. 15/4,15/5 a 15/6 v k.ú. Dlouhé Dvory.
Hlasování .  Pro   6,   Proti   0 ,   Zdržel se  0.  Schváleno.

- Ke schválení byla předložena smlouva o hrazení neinvestičních výdajů na žáky docházející do ZŠ Všestary v roce 2012 ve výši 150 696,00 Kč na 24 žáků trvale bydlících ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech.
Hlasování .  Pro   6,   Proti   0 ,   Zdržel se  0.  Schváleno.

	Klub žen ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech požádal o finanční příspěvek ve výši 1 000,00 Kč měsíčně na kreativní umělecké činnosti ( kurzy konané v obci pro dospělé zájemce – malování na hedvábí, drátkování … ). Zastupiteli byl navržen příspěvek ve výši celkem 4 000,00 Kč pro rok 2012.

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

- Majitel pozemku pod prodejnou ve Střezeticích CPI reality a.s. Praha zaslal nájemní smlouvu k podepsání na tento pozemek, ze které vyplývá výše nájemného  3 090,00 Kč měsíčně. 
Hlasování .  Pro   0,   Proti  6 ,   Zdržel se  0.  Schváleno.
Zastupitelstvo s návrhem ceny nesouhlasí, navrhuje smlouvu nepodepsat a s majitelem dále jednat.

 V roce 2012 nebyla občany podána žádná žádost o půjčku z FRB.  Zůstatek účtu bude k dispozici na půjčky pro další období.

 Byl řešen dotaz pana Petráčka týkající se provozu loterií v obci – vyplývá z vykázaného příjmu za tuto oblast.  Účetním bylo toto vysvětleno tak, že se jedná o příjem přidělovaný státem na základě propočtu podle počtu obyvatel bez přímé vazby na provozovny v obci. 

Pan Šimůnek se dotazoval na možnosti dovybavení dětského hřiště v Dlouhých Dvorech. Starosta odpověděl, že bude zakoupena a zabudována lavička a dále z hygienických důvodů zrušeno pískoviště.

Pan Kulhánek upozornil na chybné značení cyklotras v obci Střezetice. Starosta odpověděl, že bylo řešeno na správní radě mikroregionu a bude provedena oprava.

 Pan Kulhánek se dále dotázal na současný stav ve schvalování projektu pomníku ve Střezeticích – na bitvu v roce 1866, sochu vojáka s koněm. Starosta odpověděl, že do konce října 2012 má být zahájeno řízení na vybudování pomníku.


	Starosta požádal paní Libuši Čapkovou o přednesení usnesení č. 2/2012 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   24.6.2012





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




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


