ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne: 25.6.2015
Přítomní dle prezenční listiny:
členové zastupitelstva obce ( Slánek Radim, Bramborová Ilona,
Kolovratník František, Hrdinka Jiří, Petráček Jan, Smeck Karel )
Omluvena: L.Čapková
Jednání řídil : R. Slánek
Zapisovatel : I. Bramborová
Ověřovatel zápisu : J. Hrdinka , Fr. Kolovratník
Návrhová komise: K. Smeck, J. Petráček, I. Bramborová
Program:1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti obecního úřadu
3. Schválení rozpočtového opatření č. 4/2015
4. Schválení hospodaření obce k 31.5.2015
5. Různé
6. Závěr

1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Radim Slánek.
Dále přednesl návrh na :
A . složení návrhové komise – K. Smeck , J. Petráček , I. Bramborová
Hlasování : Pro 6 , Proti 0, Zdržel se 0. Schváleno.
B. Zapisovatele – I. Bramborová
Hlasování : Pro 6 , Proti 0, Zdržel se 0. Schváleno.
C. ověřovatele zápisu – J. Hrdinka , F. Kolovratník
Hlasování : Pro 6 , Proti 0 , Zdržel se 0.

Schváleno

D. Starosta přednesl návrh na program zasedání.
Hlasování : Pro 6 , Proti 0 , Zdržel se 0. Schváleno
2. Ve zprávě o činnosti starosta obce stručně zhodnotil období od 19.3.2015 do 25.6.2015
- Majetkoprávní vztah s SPÚ, kdy jednání ohledně rybníka ve Dlouhých Dvorech svolal
v dubnu pan Tluka z Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí.
Do dnešního dne po několika urgencích není znám výsledek a proto pan Tluka přislíbil
maximální pomoc a v nejbližší době svolá další schůzku.
- Byly přistaveny kontejnery na zahradní odpad, nebezpečný odpad a nadměrný
komunální odpad.

- V obou obcích byla upravena dětská hřiště
- Nové lavičky byly umístěny na hráz rybníka, na dětské hřiště v Dlouhých Dvorech a
a k trati na obnovované cestě mezi obcemi.
- Proběhlo vítání občánků
- Probíhá oprava komunikace za obecním úřadem a oprava propustku na komunikaci do
Dlouhých Dvorů.

3. Pan Marek Vlastník seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením 4/2015
Hlasování: Pro 6 , Proti 0 , Zdržel se 0. Schváleno.
4. Účetní obce přednesl zprávu o hospodaření obce k 31.5.2015
Hlasování : Pro 6 , Proti 0 , Zdržel se 0. Schváleno.
5.

V bodu „různé“ bylo projednáno a schvalováno:

A) Žádost z Mateřské školy Třesovice o finanční příspěvek. Paní ředitelkou byla
předložena Koncepce rozvoje školky pro rok 2014 – 2019. Z naší obce momentálně
dochází do školky 6 dětí. Starosta navrhl částku 1000,-Kč na jedno dítě. Proplacena
bude faktura za nákup hraček a pomůcek.
Hlasování : Pro 6 , Proti 0, Zdržel se 0. Schváleno
B) Žádost z Římskokatolické farnosti Všestary na opravu kostela Proměnění Páně na
Chlumu. Starosta navrhl zatím žádost zamítnout.
Hlasování : Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0. Schváleno zamítnutí.
C) Nabídka od Vitaltechu na mulčovač za KUBOTU v ceně 37.000,- Kč vč. DPH byla
zastupiteli přijata pro větší využití než nový travní traktor.
Hlasování : Pro 6 , Proti 0, Zdržel se 0. Schváleno.
D) Starosta veřejně poděkoval za opravu pomníku, Křížku, panu Františku Pražákovi.
Dále poděkoval hasičům za pomoc a čas, který ochotně strávili při likvidaci požáru.
Připomněl přítomným, že je v plánu čištění komunikací firmou Technické služby.
Přihlásila se paní Renata Dreslerová s dotazem na kontejner na použitý textil.
Starosta uvedl, že přistavení kontejneru na použitý textil je již v plánu a jednáme s f.
Marius Pedersen.

Pan Kulhánek Jaroslav se dotazoval, zda se výhledově počítá s opravou cesty k lesu.
Starosta odpověděl, že o opravě zastupitelstvo ještě nehovořilo, ale bude to v plánu.
6. Starosta poděkoval přítomným za účast, popřál všem krásnou dovolenou a zasedání
obecního zastupitelstva ukončil.
Ve Střezeticích 25.6..2015

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

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

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

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

