ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne: 19.12.2014
Přítomní dle prezenční listiny:
členové zastupitelstva obce ( Slánek Radim, Čapková Libuše, Bramborová Ilona,
Kolovratník František, Hrdinka Jiří, Petráček Jan, Smeck Karel )
Jednání řídil : R Slánek
Zapisovatel : L. Čapková
Ověřovatel zápisu : J. Hrdinka , Fr. Kolovratník
Návrhová komise: K. Smeck, J. Petráček, I. Bramborová
Program: 1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti obecního úřadu
3. Hospodaření obce k 30. 11. 2014
4. Schválení plánovaných akcí na rok 2015
5. Schválení rozpočtu na rok 2015
6. Schválení výhledu na rok 2016 - 2017
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 – K. Smeck , J. Petráček , I. Bramborová
Hlasování : Pro 7 , Proti 0, Zdržel se 0. Schváleno.
. zapisovatele – L. Čapková
Hlasování : Pro 7 , Proti 0, Zdržel se 0. Schváleno.
. ověřovatele zápisu – J. Hrdinka , F. Kolovratník
Hlasování : Pro 7 , Proti 0 , Zdržel se 0.

Schváleno.

2.Ve zprávě o činnosti starosta obce stručně zhodnotil období od 26. 9. do 19.12. 2014
- byl dvakrát odvezen zahradní odpad.
- oprava hráze rybníka ve Střezeticích byla dokončena, proběhlo vyúčtování této akce a po
revizi vyúčtování byla akce revitalizace rybníka řádně ukončena.
-byl dokončen projekt na zpevnění komunikace severně od obecního úřadu ve Střezeticích
směrem k trati a na tento projekt byla podána žádost o dotaci z POV Královéhradeckého
kraje.
- záměr o obnovení původní komunikace od trati do Dlouhých Dvorů byl zahájen, byla

vytyčena a zaměřena původní komunikace.
- byl vyvěšen záměr na prodej pozemků p. č. 15/4,15/5 a 15/6 v k.ú. Dlouhé Dvory,
určených k výstavbě rodinných domů.
- proběhl slavnostní večer pro seniory a Mikulášská nadílka pro děti.
3. Účetní obce, pan Marek Vlastník, přednesl zprávu o hospodaření obce do 30.11.2014.
Hlasování : Pro 7 , Proti 0, Zdržel se 0. Schváleno.
4. Dále starosta obce seznámil občany s plánem na rok 2015, do kterého bylo navrženo:
a) vybudování cesty od obecního úřadu ve Střezeticích směrem k trati
b) oprava mostku na příjezdové cestě do Dlouhých Dvorů
c) prodej obecních parcel ve Dlouhých Dvorech
d) obnovení polní cesty mezi Dlouhými Dvory a Střezeticemi
e) nová střešní krytina na hasičské zbrojnici ve Střezeticích
f) pořízení klubovny pro SDH Dlouhé Dvory formou stavební buňky
Hlasování : Pro 7, Proti 0 , Zdržel se 0. Schváleno.

5. Návrh na rozpočet pro rok 2015 přednesl pan Marek Vlastník a vysvětlil změnu oproti
zveřejněnému návrhu rozpočtu. V příjmech byla v návrhu na položce 4112 zveřejněna
částka příjmů na rok 2015 ve výši 67.800,- Kč. Na základě sdělení Ministerstva financí
bude příjem na položce 4112 v roce 2015 činit 67.200,- Kč. Na základě této informace byl
navržený rozpočet upraven následovně: 1. Položka 4112 byla snížena z částky 67.800,- Kč
na částku 67.200,- Kč, 2. Celkové příjmy rozpočtu byly sníženy z částky 9.146.800,- Kč na
částku 9.146.200,- Kč, 3. Paragraf 6409 položka 5901byla snížena z částky 3.470.800,- Kč
na částku 3.470.200,- Kč 4. Celkové výdaje byly sníženy z částky 9.146.800,- Kč na částku
9.146.200,- Kč.
Hlasování : Pro 7 , Proti 0 , Zdržel se 0. Schváleno.

6. Účetní obce dále přednesl návrh na výhled na roky 2016 – 2017
Hlasování : Pro 7 , Proti 0 , Zdržel se 0. Schváleno.

7. V bodu „různé“ bylo projednáno a schvalováno:
a) Žádost z Klubu žen ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech o finanční příspěvek ve výši
1000,- Kč na měsíc na činnost Kreativních rukou.
Hlasování : Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0. Schváleno.
b) Žádost z Klubu žen ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech o finanční příspěvek 3000,- Kč
na pořádání plesu.
Hlasování : Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0. Schváleno.
c) Žádost z Klubu žen ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech o finanční příspěvek 15000,Kč na činnost v roce 2015.

Hlasování : Pro 7 , Proti 0, Zdržel se 0. Schváleno.
d) Žádost z Hospicu Anežky České z Červeného Kostelce o finanční příspěvek a to na
provoz tohoto zařízení pro nemocné občany. Byla navržena finanční částka 5000,- Kč.
Hlasování : Pro 7 , Proti 0, Zdržel se 0. Schváleno.
e) Opětovná žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR o konečné vyjádření k projektové
dokumentaci k nadjezdu přes R 35, označeného jako SO 222 k územnímu řízení. Tato
mostní konstrukce by spojila přerušení obecní polní komunikace v k. ú. Dlouhé Dvory. Po
dokončení výstavby by most byl předán do zprávy obce Střezetice. Po bouřlivé diskusi
vyzval starosta obce členy zastupitelstva k hlasování.
Hlasování : Pro 2 , Proti 2 , Zdržel se 3.
Projektová dokumentace nadjezdu nebyla schválena.
f) Žádost o příspěvek na turnaj ve stolním tenise na 2000,- Kč na ceny a na občerstvení
70,- Kč/ osobu.
Hlasování : Pro 7 , Proti 0 , Zdržel se 0. Schváleno .

8. Na závěr starosta požádal pana Smecka Karla o přednesení usnesení ze zasedání
zastupitelstva a požádal zastupitele o hlasování.
Hlasování : Pro 7, Proti 0 , Zdržel se 0. Schváleno .

9. Starosta poděkoval přítomným za účast a pozornost a zasedání obecního zastupitelstva
ukončil.

Ve Střezeticích 19.12.2014

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

…...........................................
Libuše Čapková
zapisovatel

….................................................
Jiří Hrdinka
ověřovatel zápisu

…............................................
František Kolovratník
ověřovatel zápisu

