
ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice

Dne :    27.6.2014  

Přítomni dle prezenční listiny :

− členové  zastupitelstva  obce  (  Slánek  Radim,  Bramborová  Ilona,   Čapková  Libuše, 
Kolovratník František, Pražáková Hana )

Omluveni : Skálová Zdeňka, Petráček Jan

Jednání řídil : R. Slánek

Zapisovatel :  I. Bramborová

Ověřovatelé zápisu:  F.Kolovratník, H.Pražáková

Návrhová komise :  H.Pražáková, F.Kolovratník,  L.Čapková

Program :   1. Zahájení 

2.  Zpráva o činnosti obecního úřadu          

3.  Rozpočtová opatření č.3 a 4/2014  

4.  Hospodaření obce k 31.5.2014

5. Různé

6. Usnesení

7. Závěr

1. Zasedání  zahájil  a  řídil  starosta  obce  p.  Radim  Slánek  a  navrhl  program  zasedání. 
Hlasování : Pro   5 ,   Proti  0 ,  Zdržel se  0.       Schváleno.

.Dále přednesl návrh na :

• složení návrhové komise –  H.Pražáková, L.Čapková, F.Kolovratník 

     Hlasování :   Pro  5 ,  Proti  0 , Zdržel se 0 .  Schváleno.

• zapisovatele zasedání – I.Bramborová 

     Hlasování :   Pro  5,   Proti  0 ,  Zdržel se  0.  Schváleno.

• ověřovatele zápisu –   F.Kolovratník, H.Pražáková

     Hlasování :   Pro  5 ,  Proti  0 ,  Zdržel se   0.  Schváleno.

2. Poté starosta stručně informoval o činnosti obecního úřadu v období od posledního zasedání 
obecního zastupitelstva

• Byl zakoupen nový traktůrek na sekání trávy od firmy Vitaltech Rozběřice.

• Proběhl sběr nadrozměrného komunálního i nebezpečného odpadu, starosta poděkoval 
občanům za třídění odpadů.     

• V obou obcích byl proveden úklid Technickými službami
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• Dětská hřiště v obou obcích byla dovybavena o nové herní prvky.     

• V lese byly odstraněny oplocenky.

• Stavební  práce na výstavbě zasíťování  stavebních pozemků v Dlouhých Dvorech jsou 
ukončeny.

• Obec  obdržela  dotaci  z POV  Královéhradeckého  kraje  na  revitalizaci  rybníka  ve 
Střezeticích,  v současné  době  je  podána  žádost  o  povolení  rozhodnutí  k realizaci  na 
Magistrátě města Hradce Králové, odboru životního prostředí.

• Firma Květ Stračov provedla prořezání stromů.

• SÚS Královéhradeckého kraje provedla opravu komunikace v obci Střezetice na žádost 
Obecního úřadu.                            

                                                                      

                               

3. Účetní  obce Marek  Vlastník  přednes návrh na rozpočtové opatření  č.3 a  4/2014 a 
vysvětlil jejich důvody. Rozpočtová opatření č.3 a 4/2014 tvoří přílohu k tomuto zápisu.

Hlasování :  Pro  5 , Proti  0 ,  Zdržel se  0.  Schváleno.

4. Pan  Marek  Vlastník  přednesl  plnění  rozpočtových  příjmů  a  výdajů  obce  k 31.5.2014. 
Plnění  rozpočtových  příjmů  a  výdajů  obce  Střezetice  k 31.5.2014  tvoří  přílohu  k tomuto 
zápisu.                                                                   

Hlasování :   Pro 5,   Proti    0,    Zdržel se   0.    Schváleno.                        

5. Poté bylo projednáváno různé :

- Magistrát města Hradec Králové odbor životního prostředí požádal o finanční příspěvek na 
aktualizaci plánu územního systému ekologické stability (ÚSES) ve výši 5000,-Kč.

Hlasování .  Pro   0,   Proti   5 ,   Zdržel se  0.  Neschváleno.

- V rámci inženýrských sítí  v Dlouhých Dvorech byla stavba podzemního vedení nízkého 
napětí vedena přes pozemky p.č.15, p.č.150/1 a p.č.150/2 v k.ú. Dlouhé Dvory , je nutné 
uzavřít  smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene mezi  obcí  Střezetice  a  ČEZ Distribuce  se 
sídlem Děčín.

Hlasování .  Pro   5,   Proti   0 ,   Zdržel se  0.  Schváleno.

-  Rovněž stavba STL plynovodu č.stavby 8800072775 na pozemku p.č.15 v k.ú. Dlouhé 
Dvory  je  vedena  přes  obecní  pozemek  a  je  nutné  zřídit  věcné  břemeno  mezí  Obcí 
Střezetice a jako vlastníkem pozemku a RWE GasNet s.r.o. se s sídlem Ústí nad Labem.

Hlasování :  Pro  5,   Proti  0,  Zdržel se  0.   Schváleno.
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- Pan Jaroslav Kulhánek se dotázal, zda by bylo možné posekat trávu podél komunikace 
vedoucí  k trati  do  Dlouhých  Dvorů  ze  Střezetic.  Starosta  odpověděl,  že  již  jednal  se 
zástupci místního Statku, kteří to přislíbili na příští týden.

                                                         

6. Starosta  požádal  pana  Františka  Kolovratníka  o  přednesení  usnesení  ze  zasedání 
zastupitelstva  a  dále požádal zastupitele o hlasování.

    Hlasování .  Pro   5,   Proti   0 ,   Zdržel se  0.  Schváleno.

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

Ve Střezeticích   29.6.2014

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

........................................ ........................................
Kolovrátník František Pražáková Hana

ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu
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