ZÁPIS

ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne :

25.9.2014

Přítomni dle prezenční listiny :
−

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

Jednání řídil : R. Slánek
Zapisovatel : I. Bramborová
Ověřovatelé zápisu: Z.Skálová, J.Petráček
Návrhová komise : H.Pražáková, F.Kolovratník, L.Čapková
Program : 1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti obecního úřadu
3. Rozpočtová opatření č.6 a 7/2014
4. Hospodaření obce k 31.8.2014
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 – Z.Skálová, J.Petráček

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 Státní pozemkový úřad do Hradce Králové a do Prahy byla opět zaslána písemná

žádost o vyčistění rybníka v Dlouhých Dvorech.
• Do sálu a klubovny obecního hostince ve Střezeticích bylo zakoupeno 134 ks nových

židlí. Na nákup židlí obec obdržela dotaci ve výši 61230,-Kč z POV Královéhradeckého
kraje prostřednictvím Mikroregionu památkové zóny 1866.
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• V současné době probíhá revitalizace rybníka ve Střezeticích.
• Dětská hřiště v obou obcích byla dovybavena o nové herní prvky.

• Tento týden proběhlo kolaudační řízení na komunikaci a kanalizaci na stavbě
Infrastruktury v Dlouhých Dvorech.
• Bylo objednáno geodetické vytyčení budoucí komunikace vedoucí ze Střezetic do

Dlouhých Dvorů ( za Obecním úřadem přes železniční trať ).
• Byla objednána projektová dokumentace na výstavbu komunikace u novostaveb za

Obecním úřadem.
• 10.září 2014 proběhl dílčí audit hospodaření obce.

3. Účetní obce Marek Vlastník přednes návrh na rozpočtové opatření č.6 a 7/2014 a

vysvětlil jejich důvody. Rozpočtová opatření č.6 a 7/2014 tvoří přílohu k tomuto zápisu.
Hlasování : Pro 7 , Proti 0 , Zdržel se 0. Schváleno.

4. Pan Marek Vlastník přednesl plnění rozpočtových příjmů a výdajů obce k 31.8.2014.

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů obce Střezetice k 31.8.2014 tvoří přílohu k tomuto
zápisu.
Hlasování : Pro 7, Proti

5.

0,

Zdržel se 0.

Schváleno.

Poté bylo projednáváno různé :

- Klub žen ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech požádal o zajištění a finanční úhradu
spojenou s dopravou do Prahy na divadelní představení pořádané 29.listopadu 2014.
Hlasování . Pro 7, Proti 0 , Zdržel se 0. Schváleno.

- Starosta přednesl návrh smlouvy o zřízení věcného břemene ke zřízení umístění a
provozování zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN přípojky k pozemku
p.č.315/5 v k.ú. Střezetice.
Hlasování . Pro 7, Proti 0 , Zdržel se 0. Schváleno.

- Starosta vyzval občany, aby na příštím veřejném zasedání přednesli svoje náměty, co lze
v obcích vylepšit nebo co je potřeba vybudovat.

6. Starosta požádal paní Libuši Čapkovou 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.

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

Ve Střezeticích 26.9.2014

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

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

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

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