ZÁPIS

ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne :

1.4.2014

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, Z.Skálová.
Návrhová komise : H.Pražáková, J. Petráček, L.Čapková
Program : 1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti obecního úřadu
3. Projednání a schválení závěrečného účtu obce Střezetice za rok 2013
4. Rozpočtová opatření č.1/2014
5. Hospodařené obce k 31.12.2013
6. Schválení účetní závěrky za období roku 2013 ke dni 31.1.22013
7. Různé
8. Usnesení
9. 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, 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, 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 hostinci byla provedena oprava posuvných dveří mezi klubovnou a sálem.
· Probíhá dostavba inženýrských sítí na stavebních parcelách v Dlouhých Dvorech.
V současné době se čeká ještě na vyřízení stavebního povolení na stavbu komunikace.
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· Kontejnery na zahradní odpad byly občany hodně využity, v dubnu ještě budou přistavěny
kontejnery na nadrozměrný komunální odpad.
· SDH provedl čištění kanalizačních šachet.

3. Účetní obce Marek Vlastník seznámil se závěrečným účtem obce. Závěrečný účet byl
k nahlédnutí na obecním úřadě, byl řádně vyvěšen na úřední desce.
Hlasování : Pro 7 , Proti 0 , Zdržel se 0. Schváleno bez výhrad.
4. Pan Marek Vlastník přednesl návrh na rozpočtové opatření č.1/2014 a vysvětlil jejich
důvody. Návrh rozpočtu na rok 2013 přednesl pan Marek Vlastník. Rozpočtové opatření
č.1/2014 tvoří přílohu k tomuto zápisu.
Hlasování : Pro 7, Proti

0,

Zdržel se 0.

Schváleno.

5. Pan Marek Vlastník přednesl plnění rozpočtových příjmů a výdajů obce k 31.12.2013.
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů obce Střezetice k 31.12.2013 tvoří přílohu k tomuto
zápisu.
Hlasování : Pro 7, Proti 0 , Zdržel se 0.

6.

Schváleno.

Pan Marek Vlastník předložil ke schválení protokol o účetní závěrce za rok 2013.

Hlasování: Pro: 7 Proti 0, Zdržel se 0. Schváleno a podepsán protokol.
7.

Poté bylo projednáváno různé :

- Starosta informoval o jednáních při přípravě projektové dokumentace na stavbu R35. ŘSD
zastupuje společnost IBR Consulting s.r.o. Liberec na základě plné moci. Společnost
požádala obec o vyjádření k územnímu řízení , v dokumentaci je zakreslen most přes R35
v km 31 jako přístupový na pozemky v k.ú. Dlouhé Dvory. Obecní zastupitelstvo ale
nesouhlasí s případným budoucím převzetím tohoto objektu do majetku a správy obce.
Hlasování . Pro 0, Proti 7 , Zdržel se 0. Neschváleno.

- V rámci inženýrských sítí v Dlouhých Dvorech byla stavba STL plynovodu, na převod
tohoto plynárenského zařízení byla uzavřena kupní smlouva mezi Obcí Střezetice a RWE
GasNet s.r.o. Ústí nad Labem za kupní cenu 177,000,-Kč.
Hlasování . Pro 7, Proti 0 , Zdržel se 0. Schváleno.
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- Klub žen ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech požádal o poskytnutí finančního příspěvku
na svou činnost na rok 2014 ve výši 15000,-Kč.
Hlasování : Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0. Schváleno.

- Starosta přednesl návrh usnesení , ve kterém Zastupitelstvo obce Střezetice schvaluje, že
správní území obce je součástí regionu Hradecký venkov MAS z důvodu čerpání dotací
na programové období 2014 – 2020.
Hlasování . Pro 7, Proti 0 , Zdržel se 0. Schváleno.

-

Starosta obce podepsal plnou moc, ve které zmocňuje Mgr .Radana Vencla advokáta
k zastupování a vykonávání veškerých úkonů ve věci vymáhání neuhrazeného plnění ze
Smlouvy o půjčce č.26 ze dne 9.6.2008 za Miroslavem Volfem.

- Základní soukromá škola Vocelova ul. Hradec Králové poslala žádost na poskytnutí
příspěvku na neinvestiční náklady na žákyni Simonu Zeidlerovou na rok 2014.
Hlasování : Pro: 0

-

Proti 7, Zdržel se 0. Neschváleno.

Člen Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 požádal naši obec o finanční
příspěvek ve výši 15000,-Kč a o pomoc při zajišťování vzpomínkové akce.
Hlasování : Pro 4 Proti 3 Zdržel 0. Schváleno

-

Je nutné obnovit zahradní techniku, starosta navrhl zakoupit nový traktůrek od
společnosti Vitaltech Rozběřice v pořizovací ceně 95.000,-Kč vč.DPH. Na starším
traktůrku bude provedena údržba.
Hlasování : Pro:7 Proti 0 Zdržel se 0. Schváleno

-

Je potřeba také dovybavit dětská hřiště v obou obcích. Starosta navrhl, že osloví firmy,
zabývající se touto činností a bude proveden nákup herních prvků v celkové hodnotě do
200.000,-|Kč.
Hlasování : Pro 7. Proti 0. Zdržel se 0. Schváleno.

-

Pan Karel Hopjan upozornil na navážení nevhodné zásypové zeminy na parcely
v Dlouhých Dvorech. Starosta odpověděl, že tuto skutečnost prověří.
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8. 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.
9. Starosta poděkoval občanům za účast a zasedání obecního zastupitelstva uzavřel.

Ve Střezeticích 1.4.2014

........................................
Radim Slánek
Starosta obce

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

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

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