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ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne :    25.09.2012  
Přítomni dle prezenční listiny :
-	členové zastupitelstva obce ( Slánek Radim, Bramborová Ilona, Kolovratník Jan,   Pražáková Hana,  Petráček Jan, Čapková Libuše )
-	omluvena – Skálová Zdeňka
Jednání řídil : R. Slánek
Zapisovatel :  I. Bramborová
Ověřovatelé zápisu:  H.Pražáková, J.Kolovratník 
Návrhová komise :  H.Pražáková, J. Petráček,  L.Čapková
Program :   1. Zahájení 
2.	 Zpráva o činnosti obecního úřadu
3.	 Projednání a schválení rozpočtového opatření č.5/12, 6/12  a 7/12          
4.	 Hospodaření obce k 31.8.2012
5.	Různé
6.	Usnesení
7.	Závěr


1.	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 –  H.Pražáková, 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,  H.Pražáková
     Hlasování :   Pro  6 ,  Proti  0 ,  Zdržel se   0.  Schváleno.

2.	Poté starosta stručně informoval o činnosti obecního úřadu v období od posledního zasedání  obecního zastupitelstva
·	Byla provedena oprava elektrického rozvaděče v Dlouhých Dvorech.
·	V Dlouhých Dvorech byl na dětském hřišti zabudován dřevěný domeček se skluzavkou a osazena lavička.     
·	Jednání o pozemku p.č.26 pod prodejnou ve Střezeticích se společností CPI reality a.s. Praha stále pokračují.     
·	Bylo provedeno zátěžové měření památného stromu – dubu ve Střezeticích. Bylo zjištěno, že je narušen kořenový systém, je nutné strom neustále kontrolovat a udržovat. Magistrát města HK zruší statut památného stromu, v případě ohrožení bude moci být strom skácen.
·	V září proběhla výstavba nového chodníku ve Střezeticích a oprava komunikace za obecním úřadem.
·	Kontejnery na zahradní odpad budou přistavěny v obou obcích tento víkend , tj. 27. – 30.9.2012
·	V současné době probíhá příprava projektové dokumentace na výstavbu inž. sítí na stavební parcely v Dlouhých Dvorech. 
                                        
3.	Účetní pan Marek Vlastník přednesl rozpočtová opatření a vysvětlil jejich důvody. Rozpočtová opatření č.5/2012, 6/2012 a 7/2012 tvoří přílohu č.1 k tomuto zápisu.
Hlasování :  Pro  6 , Proti  0 ,  Zdržel se  0.  Schváleno.

4.	Účetní pan Marek Vlastník  přednesl plnění rozpočtových příjmů a výdajů obce k 31.8.2012.                                                                   
Hlasování :   Pro 6,   Proti    0,    Zdržel se   0.    Schváleno.    

5.	Poté bylo projednáváno různé :

- Římskokatolická farnost v Nechanicích požádala o finanční příspěvek na opravu varhan v kostele v Probluzi. Starosta navrhl poskytnout příspěvek ve výši 10.000.-Kč.
Hlasování .  Pro   6,   Proti   0 ,   Zdržel se  0.  Schváleno.

- Pozemek p.č. 26 pod prodejnou vlastní společnost CPI reality a.s. Václavské nám.1601 Praha. Obec požádala vlastníka o odkup pozemku, ale tento požadavek byl zamítnut. Majitel pozemku zaslal obci návrh nájemní smlouvy, ze kterého vyplývala povinnost obce platit měsíční nájemné ve výši 3 000 Kč. Protože zastupitelstvo obce s tímto návrhem nesouhlasilo, nechal vlastník pozemku vypracovat znalecký posudek, ze kterého vyplynulo roční  nájemné ve výši 7210 Kč. Obec si rovněž nechala zhotovit znalecký posudek – cena zde stanovená odpovídá ceně nájemného navrženého vlastníkem pozemku .Starosta navrhl ke schválení placení nájemného za pozemek pod prodejnou ve výši 7210 Kč ročně. Současně navrhl akceptovat požadavek vlastníka pozemku na zpětné hrazení nájemného od  08/2009.
 Hlasování .  Pro   6,   Proti   0 ,   Zdržel se  0.  Schváleno.

- Ke schválení byla předložena žádost Základní školy Daneta v Hradci Králové na žáka  Davida Zvoníčka na uhrazení příspěvku na neinvestiční náklad\y ve výši 5 000 Kč.
 Hlasování .  Pro   6,   Proti   0 ,   Zdržel se  0.  Schváleno.

	Starosta navrhl, aby část stromů spadlých po vichřici v lese byla využita jako palivové dříví a prodána občanům. Po označení konkrétního místa si občané dřevo sami zpracují a odvezou. Cena se navrhuje 300 Kč za 1m3. Nabídka bude vyhlášena . 

- Pan Gavčík se dotazoval, zda výměna osvětlovacích těles a žárovek přinesla předpokládané úspory. Starosta sdělil, že k úsporám došlo, konkrétní údaje ale neměl k dispozici.

6.	Starosta požádal pana Kolovratníka o přednesení usnesení č. 3/2012 ze zasedání zastupitelstva  a  dále požádal zastupitele o hlasování.

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

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

Ve Střezeticích   25.9.2012
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........................................
Radim Slánek
Ilona Bramborová
Starosta obce
zapisovatel




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


