
ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice

Dne :    26.09.2013  

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:  H.Pražáková, F.Kolovratník 

Návrhová komise :  Z.Skálová,J.Petráček,  L.Čapková

Program :   1. Zahájení 

2.  Zpráva o činnosti obecního úřadu

3.  Rozpočtová opatření č.5/13, 6/13 a 7/13          

4.  Hospodaření obce k 31.8.2013      

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 –  Z.Skálová, L.Čapková, J.Petráček                                         

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

• zapisovatele zasedání – I.Bramborová 

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

• ověřovatele zápisu –   H.Pražáková, F.Kolovatník

     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

• Na  podnět  občanů  byly  instalovány  zpomalovací  pruhy  na  místních  komunikacích 
v našich obou obcích,  ve Střezeticích v ulici  k obecnímu úřadu a v Dlouhých Dvorech na 
příjezdu  do  obce.  V ulici  k lesu  ve  Střezeticích  byly  osazeny dopravní  značky  omezující 
rychlost.

• Byla zahájena oprava hasičské zbrojnice firmou STAVREKO s.r.o. Hradec Králové.     

• Stavební povolení na výstavbu inženýrských sítí stavebních parcel v Dlouhých Dvorech je 
již vydáno a výstavba bude v nejbližších době zahájena.     
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• Byla provedena obnova místního veřejného rozhlasu za moderní bezdrátovou technologii.

• Na dětském hřišti v Dlouhých Dvorech byly zakryty šachty poklopy a provedeno oplocení 
hřiště.

3. Účetní  pan  Marek  Vlastník  přednesl  rozpočtová  opatření  č.5/2013,  6/2013  a  7/2013  a 
vysvětlil  jejich  důvody.  Rozpočtová  opatření  č.5/2013,  6/2013  a  7/2013  tvoří  přílohu 
k tomuto zápisu. 

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

4. Zprávu o hospodaření obce k 31.8.2013 přednesl účetní pan Marek Vlastník.

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

5. Poté bylo projednáváno různé :

• -  Klub  žen  ve  Střezeticích  a  Dlouhých  Dvorech  požádal  o  finanční  dar  na  kreativní 
umělecké činnosti ve výši 4000,- Kč, tj. do konce roku 2013 – 1000,-Kč na jednu lekci za 
měsíc.

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

• -  Hospic  Anežky  České  v Červeném  Kostelci  zaslal  žádost  o  finanční  příspěvek  na 
provoz. Starosta navrhl poskytnout příspěvek ve výši 5000,-Kč.

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

•  Pan Jaromír Fof požádal o odkup obecního pozemku v k.ú. Dlouhé Dvory p.č. 104/10. 
Tento pozemek je v současné době je vázán smlouvou o nájmu, je využíván k zemědělské 
činnosti. Starosta navrhl, aby se pozemek p.č. 104/40 v k.ú.Dlouhé Dvory neprodával.

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

• Obecní úřad Všestary požádal o mimořádný příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů 
na žáky chodících do MŠ a ZŠ. Po dohodě starosta písemně odpověděl, že o odsouhlasení 
příspěvku  obec  uvažuje  za  předpokladu,  že  budou  v příštích  obdobích  akceptovány 
požadavky občanů našich obcí na přijetí dětí do mateřské školky. 

Nyní se čeká na odpověď žadatele.

6. Bylo  vypsáno  výběrové řízení  na  pronájem hostince ve  Střezeticích.  V tomto řízení  byla 
vybrána Martina Vyčítalová.

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

7. Starosta požádal pana Jana Petráčka o přednesení usnesení ze zasedání zastupitelstva  a 
dále požádal zastupitele o hlasování.
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Hlasování :  Pro   7   Proti   0 ,   Zdržel se  0.  Schváleno.

Ve Střezeticích   26.9.2013

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

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