ZÁPIS

ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne :

20.12.2013

Přítomni dle prezenční listiny :
−

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

Jednání řídil : R. Slánek
Zapisovatel : I. Bramborová
Ověřovatelé zápisu: F.Kolovratník, H.Pražáková.
Návrhová komise : Z. Skálová, J. Petráček, L.Čapková
Program : 1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti obecního úřadu
3. Schválení plánovaných akcí na rok 2014
4. Schválení rozpočtu na rok 2014
5. Schválení výhledu na roky 2015 - 2016
6. Různé
7. Usnesení
8. 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 – F.Kolovratník, H.Pražáková

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
• Byla dokončena oprava hasičské zbrojnice ve Střezeticích, a to ve dvou etapách, v první

etapě bylo podřezáno zdivo, opravena venkovní omítka a ve druhé etapě opravena
elektroinstalace a vnitřní omítky.
• Byly přistavěny kontejnery na zahradní odpad, starosta poděkoval občanům za třídění
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odpadu.
• V Dlouhých Dvorech byl vybudován odvodňovací kanálek na požadavek občanů.
• V Dlouhých

Dvorech probíhají stavební práce na zasíťování stavebních parcel,
v současné době je provedena kanalizace, kanalizační přípojky, vodovodní přípojky,
plynovod a plynovodní přípojky.
•

Byla podána žádost o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na revitalizaci rybníka ve
Střezeticích.

• Pozemek p.č.386/4 v k.ú. Střezetice o výměře 78 m2 pod novým chodníkem ve

Střezeticích byl bezúplatně převeden od Správy silnic Královéhradeckého kraje do
vlastnictví Obce Střezetice.

3. Starosta přednesl plánované akce na rok 2014

- Revitalizace rybníka ve Střezeticích – zpevnění břehu
- Oprava střechy u hasičské zbrojnice v Dlouhých Dvorech
- Výměna střešní krytiny u hasičské zbrojnice ve Střezeticích
- Zahájení prodeje stavebních parcel v Dlouhých Dvorech
- Výměna posuvných dveří v klubovně hostince ve Střezeticích
Akce budou realizovány dle finančních možností.
Hlasování : Pro 7 , Proti 0 , Zdržel se 0. Schváleno.

4. Návrh rozpočtu na rok 2013 přednesl pan Marek Vlastník. Rozpočet je sestaven jako

vyrovnaný, byl sestaven na základě zkušeností z minulých let a na základě výsledku
hospodaření. Rozpočet byl zveřejněn na úřední i elektronické desce. Rozpočet na rok 2013
tvoří přílohu k tomuto zápisu.
Hlasování : Pro 7, Proti

0,

Zdržel se 0.

Schváleno.

5. Pan Marek Vlastník přednesl rozpočtový výhled na období 2014 – 2015. Rozpočtový

výhled
na
období
2014
–
2015
tvoří
Hlasování : Pro 7, Proti 0 , Zdržel se 0. Schváleno.

6.

přílohu

k tomuto

zápisu.

Poté bylo projednáváno různé :

- MŠ Třesovice požádala o finanční příspěvek na školní pomůcky a hračky. Součástí žádosti
je seznam dětí, které navštěvují MŠ z našich obcí ( v současné době 5 dětí). Starosta
navrhuje poskytnout příspěvek na dítě ve výši 2000,-Kč, tj. celkem 10.000,-Kč.
Hlasování . Pro 7, Proti 0 , Zdržel se 0. Schváleno.
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- Klub žen ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech podal žádost o poskytnutí příspěvku na
zakoupení cen do tomboly na Společenský ples, který pořádá v sobotu 25.1.2012.
Zastupitelstvo navrhuje ceny v hodnotě 3000,-Kč zakoupit a hlasuje.
Hlasování . Pro 7, Proti 0 , Zdržel se 0. Schváleno.

- Klub žen dále požádal o poskytnutí finančního příspěvku na kurs kreativní činnosti ve výši
1000,- měsíčně. Kurs se koná jednou měsíčně ve školním roce, tj. na období leden –
červen 2013.
Hlasování : Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0. Schváleno.

- Již tradiční turnaj ve stolním tenise se uskuteční v sobotu 4.1.2013. Zastupitelstvo
navrhuje přispět na pořádání tohoto turnaje, a to ve výši 2000,-Kč na nákup cen a 70,-Kč
na každého startujícího účastníka.
Hlasování . Pro 7, Proti 0 , Zdržel se 0. Schváleno.

- Základní škola Daneta Hradec Králové poslala žádost na poskytnutí příspěvku na
neinvestiční náklady na žáka Davida Zvoníčka na rok 2014.
Hlasování : Pro: 7

Proti 0, Zdržel se 0. Schváleno.

7. Starosta požádal paní Libuši Čapkovou o přednesení usnesení ze zasedání zastupitelstva

a dále požádal zastupitele o hlasování.

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

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

Ve Střezeticích 20.12.2013
........................................
Radim Slánek
Starosta obce

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

........................................
Kolovrátník František
ověřovatel zápisu

........................................
Pražáková Hana
ověřovatel zápisu
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