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ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne :    29.03.2013  
Přítomni dle prezenční listiny :
-	členové zastupitelstva obce ( Slánek Radim, Bramborová Ilona, Skálová Zdeňka,   Kolovratník František,  Petráček Jan, Čapková Libuše )
-	omluvena – Pražáková Hana
Jednání řídil : R. Slánek
Zapisovatel :  I. Bramborová
Ověřovatelé zápisu:  F.Kolovratník, Z.Skálová 
Návrhová komise :  Z. Skálová, J. Petráček,  L.Čapková
Program :   1. Zahájení 
2.	 Zpráva o činnosti obecního úřadu
3.	 Projednání a schválení závěrečného účtu obce Střezetice          
4.	 Rozpočtová opatření č.11/12      
5.	 Projednání a schválení rozpočtového opatření č.1/13
6.	Hospodaření obce k 31.12.2012
7.	Schválení účetní závěrky za období roku 2012 ke dni 31.12.2012
8.	Různé
9.	Usnesení
10.	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 –  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,  Z.Skálová
     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
·	V hostinci byla provedena výměna plynového kotle z důvodu havarijního stavu původního kotle.
·	Byla provedena oprava kanalizace vyústění z rybníka z e Střezetic v místě za Havlíčkovými.     
·	Bylo zahájeno územní řízení na výstavbu infrastruktury stavebních parcel v Dlouhých Dvorech.     
·	Proběhlo kolaudační řízení na stavbu nového chodníku směrem k Probluzi.
·	Byla podána žádost o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na opravu hasičské zbrojnice.
·	Na žádost občanů byla objednána služba kominíka.
·	Byla dořešena nájemní smlouva s CPI reality a.s. Praha – vlastníkem pozemku p.č.26 pod prodejnou ve Střezeticích. Z důvodu majetkových nejasností tohoto pozemku jsme požádali i Katastrální úřad v Hradci Králové o sdělení historie pozemku.
·	Katastrální úřad byl požádán také o historii stavby vodní plochy v Dlouhých Dvorech. Jedná se nám o čištění nádrže, kdo je majitelem stavby.

  
3.	Závěrečný účet obce byl k nahlédnutí na úřední desce. Zprávu o hospodaření obce za rok 2012 a závěrečném účtu přednesl účetní pan Marek Vlastník. 
Hlasování : Pro  6 ,  Proti  0 ,  Zdržel se   0.  Schváleno bez výhrad.
                                         
4.	Účetní pan Marek Vlastník přednesl rozpočtová opatření č.11/2012 a vysvětlil jejich důvody. Rozpočtová opatření č.11/2012 tvoří přílohu  k tomuto zápisu.
Hlasování :  Pro  6 , Proti  0 ,  Zdržel se  0.  Schváleno.

 
5.	Účetní pan Marek Vlastník přednesl rozpočtová opatření č.1/2013 a vysvětlil jejich důvody. Rozpočtová opatření č.1/2012 tvoří přílohu k tomuto zápisu.                                                                   
Hlasování :   Pro 6,   Proti    0,    Zdržel se   0.    Schváleno.   

6.	Zprávu o hospodaření obce přednesl účetní pan Marek Vlastník.
       Hlasování:   Pro 6,  Proti 0         Zdržel  se  0.   Schváleno  

7.	14.2.2013 proběhl audit o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012. Bez výhrad.
       Hlasování :  Pro 6,  Proti 0         Zdržel se 0    Schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje řádnou účetní závěrku za období rok 2012 ke dni 31.12.2012 s převahou výnosů ve výši 574240,21 Kč.

8.	Poté bylo projednáváno různé :

- Pan Radek Čechura požádal o odkup obecního pozemku p.č. 251/1 o výměře 33 m2 v k.ú. Střezetice. Pozemek bude prodán za dohodnutou cenu 35 Kč / m2, celkem 1.155,-Kč.
Hlasování .  Pro   6,   Proti   0 ,   Zdržel se  0.  Schváleno.

- Pan Luboš Blažek požádal o dokup obecního pozemku v k.ú. Střezetice p.č. 251/9 o výměře 107 m2 a pozemek p.č.251/11 o výměře 50 m2. Pozemky budou prodány za dohodnutou cenu 50 Kč/m2  celkem 3745,- Kč za pozemek 251/9 a 1750 ,-Kč za pozemek 251/11.
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.

	 Společnost Montprojekt a.s. se sídlem v Pardubicích zastupující firmu ČEZ Distribuce Děčín, zaslala smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu ke stavbě v Dlouhých Dvorech na p.č.150/1, p.č.15 a p.č.18/4 mezi Obcí Střezetice a f. ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín.. 

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

	  Proběhlo kolaudační řízení nově vybudovaného chodníku směrem k Probluzi. Pozemek pod chodníkem je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Starosta podá žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 386/4 v k.ú. Střezetice do vlastnictví obce.

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

	  Starosta informoval občany o termínech přistavení kontejnerů :

            19.4.   zahradní odpad
             26.4.  nadměrný komunální odpad
             25.5.  nebezpečný odpad
     Starosta upozornil občany na řádné třídění odpadu.           
	  4.května bude pořádat SDH hasičskou soutěž na počest pana Františka Hnika.
	  Pan Roman Doubravský se dotázal, kdy bude provedeno odvodnění komunikace  v Dlouhých Dvorech. Starosta odpověděl, že bude zřízení vpustě provedeno.
	 Pan Miroslav Dresler se dotázal na zřízení zpomalovacích retarderů v ulici k lesu ve Střezeticích z důvodu velkého provozu vozidel. Starosta odpověděl, že zpomalovací retardéry je nutné osadit i v jiných částech místních komunikací, zastupitelstvo obce se bude tímto v dohledné době zabývat.


 
9.	Starosta požádal paní Libuši Čapkovou o přednesení usnesení ze zasedání zastupitelstva  a  dále požádal zastupitele o hlasování.

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

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

Ve Střezeticích   1.4.2013



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




........................................
........................................
Skálová Zdeňka
Kolovratník František
ověřovatel zápisu
ověřovatel zápisu


