ZÁPIS

ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne :

28.06.2013

Přítomni dle prezenční listiny :
−

členové zastupitelstva obce ( Slánek Radim, Bramborová Ilona, Skálová Zdeňka,
Kolovratník František, Petráček Jan, Čapková Libuše, Pražáková Hana )

Jednání řídil : R. Slánek
Zapisovatel : I. Bramborová
Ověřovatelé zápisu: J. Petráček, Z.Skálová
Návrhová komise : H.Pražáková, F.Kolovratník, L.Čapková
Program : 1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti obecního úřadu
3. Rozpočtová opatření č.2/13, 3/13 a 4/13
4. Hospodaření obce k 31.5.2013
5. Různé
6. Usnesení
7. 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 – H.Pražáková, L.Čapková, F.Kolovratník

Hlasování : Pro 7 , Proti 0 , Zdržel se 0 . Schváleno.
• zapisovatele zasedání – I.Bramborová
Hlasování : Pro 7, Proti 0 , Zdržel se 0. Schváleno.
• ověřovatele zápisu – J.Petráček, Z.Skálová

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
• V obou obcích byly kontejnery pro nebezpečný odpad, nadměrný odpad a odpad ze

zahrad
• V současné době probíhá vyřizování bezúplatného převodu pozemku p.č. 386/4

pod

novým chodníkem ve Střezeticích mezi SÚS Královéhradeckého kraje a Obcí Střezetice.
• Byl proveden úklid obcí zametením. Tuto službu zajistily Technické služby Hradec
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Králové, faktura činila 18000,-Kč.
• Příští týden budou instalovány zpomalovací pruhy v ulici k Obecnímu úřadu a v Dlouhých
Dvorech, v ulici k lesu ve Střezeticích budou umístěny dopravní značky omezující rychlost.
• S firmou STAVREKO s.r.o. Hradec Králové byla podepsána smlouva o dílo na opravu
hasičské zbrojnice, termín zahájení prací je 16.září 2013.
• Byl instalován do obou knihoven internet zdarma společností HK FREE.
• Ve Střezeticích je nový kontejner na sklo.
• Od hasičské zbrojnice byl odvezen kontejner na železo. Sběr železa bude prováděn
pomocí místních hasičů 2x ročně.

3. Účetní pan Marek Vlastník přednesl rozpočtová opatření č.2/2013, 3/2013 a 4/2013 a

vysvětlil jejich důvody. Rozpočtová opatření č.2/2013, 3/2013 a 4/2013 tvoří přílohu
k tomuto zápisu.
Hlasování : Pro 7 , Proti 0 , Zdržel se 0. Schváleno.

4.

Zprávu o hospodaření obce k 31.5.2013 přednesl účetní pan Marek Vlastník.
Hlasování : Pro 7 , Proti 0 , Zdržel se 0. Schváleno.

5. Poté bylo projednáváno různé :

- Bylo vyhlášeno výběrové řízení na podání žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení.
V letošním roce neměl nikdo z občanů zájem, nebyla podána žádná žádost, finanční částka
zůstane pro příští rok.

- Z Královéhradeckého kraje přišla žádost o poskytnutí pomoci dobrovolnosti při povodních
o přispění na zvláštní konto. Konto je zřízené Královéhradeckým krajem a jeho výtěžek
bude určen pro obnovu postižených oblastí našeho kraje. Starosta navrhl po diskuzi přispět
částkou 20000,- Kč.
Hlasování . Pro 7, Proti 0 , Zdržel se 0. Schváleno.

- Společnost Ekoplan zastupující VČP Net, s.r.o. zaslala smlouvu o zřízení věcného
břemene na plynovodní přípojku vedoucí přes pozemek p.č.386/2 v k.ú. Střezetice.
Hlasování . Pro 7, Proti 0 , Zdržel se 0. Schváleno.

- Vzhledem k tomu že je vydané rozhodnutí o umístění stavby v Dlouhých Dvorech na

„Stavbu technické a dopravní infrastruktury v obci Dlouhé Dvory na pozemku p.č.15, 18/4“
bylo vypsáno výběrové řízení na zakázku malého rozsahu. Požadavek na zpracování
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cenové nabídky na dílo byl zaslán celkem třem stavebním firmám. Všechny subjekty
předložily na obecní úřad svoje cenové nabídky v požadovaném termínu, všechny splnily
požadované kvalifikační předpoklady a podmínky. Žádná z firem tedy z řízení nebyla
vyloučena.
Z předložených nabídek vyplynuly následující cenové výše, níže uvádíme v pořadí
takovém, jak byly otevírány jednotlivé obálky:
-

POPR s,r,o,

1 210 286 Kč bez DPH

-

Josef Munzar – Ekostav

1 152 574 Kč bez DPH

-

Ekologická stavební společnost s.r.o. Jaroměř

1 243 186 Kč bez DPH

Po vyhodnocení nabídek bylo hlasováním zastupitelstva rozhodnuto o nejvýhodnější nabídce.
Jako dodavatel stavby byla vybrána firma Josef Munzar – Ekostav.
Hlasování : Pro 6 , Proti 0 , Zdržel se 1. Schváleno.

- Na dětském hříšti v Dlouhých Dvorech je nutné zakrýt šachty novými poklopy.

6. Starosta požádal paní Hanu Pražákovou o přednesení usnesení ze zasedání

zastupitelstva a dále požádal zastupitele o hlasování.

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

7. Starosta poděkoval občanům za účast, popřál občanům hezkou dovolenou a zasedání

obecního zastupitelstva uzavřel.

Ve Střezeticích 28.6.2013
........................................
Radim Slánek
Starosta obce

........................................
Ilona Bramborová
zapisovatel

........................................
Skálová Zdeňka
ověřovatel zápisu

........................................
Petráček Jan
ověřovatel zápisu
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