Zápis z veřejného zasedání ZO č. 05/19
konaného dne 27.6.2019
Místo konání:
Účast:
Omluveni:
Nedostavil se:
Začátek konání:

Společenský dům Strašice – malý sál
12 členů zastupitelstva obce (prezenční listina přiložena k zápisu)
Josef Štych, Josef Kotnauer, Eva Buchová
--------18:00 hod.

1. Úvod
J. Hahner - starosta obce konstatoval, že je ZO usnášeníschopné, zahájil jednání a přivítal
přítomné.

2. Schválení programu jednání
J. Hahner – přednesl navržený program.
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Schválení orgánů jednání
4. Náměty a podněty občanů
5. Prodej majetku obce
a) Žádost o prodej pozemku p.č. 1882/1 - Chudobovi
b) Informace k plánovanému prodeji části pozemku p.č. 1847/83 v Koutě
c) Pravidla prodeje zahrádek v obci Strašice
6. Projednání Závěrečného účtu obce Strašice za rok 2018
7. Rozbor hospodaření obce Strašice k 31.3.2019
8. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 4-2019
9. Žádost o splátkový kalendář – č.j. 684/19
10. Informace o získaných dotacích
11. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZO Strašice
12. Kontrola usnesení
13. Interpelace zastupitelů
14. Návrh usnesení
15. Závěr
J. Hahner – zeptal se, zdali má někdo návrh na doplnění, či upřesnění programu. Otevřel
rozpravu, nikdo nevystoupil. Nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program jednání ZO.
Hlasování: Pro 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo schvaluje program jednání ZO.

3. Schválení orgánů jednání
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J. Hahner pověřil pořízením zápisu Ing. Lazebníkovou a pořízením zvukového záznamu Mgr.
Svobodu. Z jednání omluvil pana Štycha, který je na dovolené, pana Kotnauera, který musel
jít do práce, a paní Buchovou z rodinných důvodů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Mgr. Pavla Hrazdilová, Mgr. Martin
Weber, Miroslav Praum.
Hlasování: Pro: 10 Proti: 0
Zdržel se: 2
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Jan Sovadina, Tomáš Kunc.
Hlasování: Pro: 12 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Mgr. Pavla Hrazdilová, Mgr. Martin
Weber, Miroslav Praum.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Jan Sovadina, Tomáš Kunc.

4. Náměty a podněty občanů
J. Hahner – otevřel rozpravu.
Ing. Nerad – sdělil, že stav cyklotrasy č. 3, která prochází přes Strašice, je v místě od kravína
na Těně v zoufalém stavu. Stejně tak směrem do Dobříva, cyklisté jezdí po hlavní. Bude se
s tím něco dělat? Je to v gesci Horní Berounky, tak by bylo vhodné, aby se s tím něco dělalo.
Chtělo by napsat nějaký článek do Barňáku, co se s tím bude dělat. Druhý dotaz je ke
zveřejňování podkladů k jednání ZO. Proč nejsou podklady pro ZO na webu dříve? Program
se dával na RO již měsíc dopředu, pak se schvaloval oficiální program. Zápisy z RO byly
zveřejněny pozdě, zápis z 1.5. byl zveřejněn až 20.5.
Mgr. Svoboda – zápisy z jednání RO jsou na webu zveřejněny včas. Z 1.5. byl zveřejněn 6.5,
z 20.5. byl zveřejněn 27.5. Zápis z 12.6. byl zveřejněn 24.6., dva dny nešel obecní web.
Nebylo možné tam soubory nahrávat. Podklady pro jednání ZO jsou zveřejňovány alespoň
týden před jednáním ZO, zastupitelé je obdrží 10 dní před jednáním, tak jak je to schváleno.
Návrh programu jednání ZO schvaluje vždy RO před rozesláním podkladů. Nevidím na tom
nic neobvyklého.
Mgr. Sovadina – zaznamenal jsem informaci, že Česká pošta bude rušit některé pobočky.
Týká se to Strašic?
J. Hahner – měli jsme jednání zástupců obcí se zástupci Kraje a dalších institucí. Bylo to
jedno z témat, které se tam projednávalo. Zástupce pošty sdělil, že žádné obce nad 2000
obyvatel by se to nemělo týkat. U těch menších se může jednat o zřízení tzv. Pošta partner.
Nikdo další v rozpravě nevystoupil, ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí náměty a podněty občanů a ukládá na ně reagovat.
Hlasování: Pro: 12 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo bere na vědomí náměty a podněty občanů a ukládá na ně reagovat.
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5. a) Prodej majetku obce – Žádost o prodej pozemku p.č. 1882/1 – Chudobovi
J. Hahner – Předkládáme k projednání žádost o prodej části pozemku p.č. 1882/1 v k.ú.
Strašice, pozemek sousedí se zahradou žadatelů. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední
desce, nikdo jiný žádost nepodal. Geometrický plán bude předložen na jednání ZO. Část
pozemku zůstane v majetku obce z důvodu plánované výstavby chodníku do Dvora. Nutné je
ještě odkoupit část pozemku p.č. 1880/3, který je v majetku Š. Chudobové a z části rovněž
zasahuje do plánovaného chodníku. Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu. V rozpravě
byla upřesněna situace ohledně odkoupení části pozemku p.č. 1880/3. Bude se jednat pouze o
část, zasahující do komunikace.
J. Hahner – ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 1882/1 v k.ú. Strašice paní Šárce
Chudobové a panu Ivanovi Chudobovi, oba bytem Strašice 332, za cenu 150 Kč/m2.
Zastupitelstvo schvaluje odkoupení části pozemku (zasahující do komunikace) p.č. 1880/3 v
k.ú. Strašice od paní Šárky Chudobové, bytem Strašice 332, za cenu 150 Kč/m2.
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji části pozemku p.č. 1882/1 a odkupu části
pozemku p.č. 1880/3.
Odpovídá: RO
Termín: 31.8.2019
Hlasování: Pro: 12 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 1882/1 v k.ú. Strašice paní Šárce
Chudobové a panu Ivanovi Chudobovi, oba bytem Strašice 332, za cenu 150 Kč/m2.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo schvaluje odkoupení části pozemku (zasahující do komunikace) p.č. 1880/3 v
k.ú. Strašice od paní Šárky Chudobové, bytem Strašice 332, za cenu 150 Kč/m2.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji části pozemku p.č. 1882/1 a odkupu části
pozemku p.č. 1880/3.
Odpovídá: RO
Termín: 31.8.2019

5. b) Prodej majetku obce – Informace k plánovanému prodeji části pozemku
p.č. 1847/83 v Koutě
J. Hahner – Na základě usnesení ZO z loňského roku byla zadána revize stávajícího stavu
využívání pozemku p.č. 1847/83. Dříve byla na tomto pozemku obecní komunikace, avšak s
postupem času došlo k jejímu zahrazení a je nyní užívána jednotlivými majiteli okolních
pozemků. Na lokalitu byl dříve zpracován geometrický plán. Z důvodu nejasností bylo zadáno
zpracování nového geometrického plánu, který bude respektovat skutečnost, ale budou zde
rovněž zahrnuty požadavky obce a případných dalších žadatelů. Jednotliví majitelé budou
vyzváni dopisem k tomu, zda mají o daný pozemek zájem. Následně bude projednán prodej
pozemku. Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu.
Mgr. Kantor – uváděl jsi, že budou občané dotázáni, zda budou mít o pozemek zájem. Měly
bychom je však vyzvat, aby si ten pozemek odkoupili, neboť to neoprávněně užívají. Pokud si
to neodkoupí, měli by z toho hradit nějaký nájem.
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J. Hahner – my jsme je vyzvali, aby se k tomu vyjádřili. Následně uvidíme, jaká bude
situace. Někde to je složitější, např. u pana Šmolíka. Disponují nějakým souhlasem předsedy
MNV, že to užívat mohli.
M. Praum – osvětlil znění usnesení z bodu č. 5a).
J. Hahner – ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci k prodeji části pozemku p.č. 1847/83.
Zastupitelstvo schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 20/18-21 do 31.12.2019.
Hlasování: Pro: 12 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci k prodeji části pozemku p.č. 1847/83.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 20/18-21 do 31.12.2019.

5. c) Prodej majetku obce – Pravidla prodeje zahrádek v obci Strašice
J. Hahner – Na základě usnesení ZO předkládáme upravená pravidla prodeje zahrádek v obci
Strašice. Z pravidel byly vypuštěny některé sporné body. Cena za 1 m2 pozemku bude
stanovena usnesením ZO. Rada obce Strašice schválila návrh pravidel na svém jednání dne
12.6.2019. Děkuji Mgr. Kantorovi za jejich úpravu. Přednesl návrh usnesení a otevřel
rozpravu.
M. Praum – vyjádřil souhlas se zněním pravidel.
Mgr. Sovadina – o zahrádky v obci je zájem. Doporučuji zvážit při tvorbě územního plánu
případné další plochy, kde by zahrádky mohly být.
Ing. Nerad – pokud nebude dána dopředu cena, tak každý za to bude chtít dát jiné peníze.
Budou zohledňovat stav té zahrádky. Cena by měla být stanovena dopředu. Už nyní si
zahrádky lidé prodávají mezi sebou.
Mgr. Straka – je zachována myšlenka, že bude uspokojeno více zájemců. Každý může
vlastnit pouze jednu zahrádku. Pokud to pak někdo prodá nebo skoupí, tak je to pouze na těch
lidech. Cena bude vycházet z nákladů na geodetické zaměření, cena pro zahrádky bude
jednotná.
M. Praum – je to na vůli zastupitelstva, komu a za kolik se to prodá. Musíme se o to starat
jako řádný hospodář.
J. Hahner – ukončil rozpravu, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Pravidla prodeje zahrádek v obci Strašice ze dne 12.6.2019.
Hlasování: Pro: 12 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo schvaluje Pravidla prodeje zahrádek v obci Strašice ze dne 12.6.2019.

6. Projednání Závěrečného účtu obce Strašice za rok 2018
J. Hahner – předal slovo Ing. Mezkovi.
Ing. Mezek - Předkládáme k projednání Závěrečný účet obce Strašice za rok 2018. Výkaz Fin
2-12, Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Přílohy k 31.12.2018 byly předloženy na minulé jednání
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ZO, případně jsou dostupné na webu obce Strašice. Příjmy po konsolidaci byly ve výši 67,898
mil. Kč, výdaje činily 62,934 mil. Kč. Na splátky úvěrů bylo vynaloženo 3,784 mil. Kč. Při
přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Na splátky
úvěrů je poskytována dostatečná částka, aby nebyla obec postihována dle zákona. Návrh
závěrečného účtu je rovněž zveřejněn na úřední desce.
J. Hahner – přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu.
Mgr. Sovadina – celé jsem to pročetl a nesouhlasím s formulací prvního návrhu usnesení. Ve
zprávě auditora je napsáno, že je jisté zadlužení obce. Přednesl jiný návrh usnesení.
Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření obce Strašice za rok 2018 a ukládá postupovat
dle doporučení auditora.
J. Hladová – to nelze, buď to musí být bez výhrad, nebo s výhradou. Vysvětlila situaci
ohledně zadlužení obce. Pokud je v rozpočtu již daná částka na splácení dluhů v požadované
výši, tak je vše v pořádku. Auditor však napsat musí, že jistý dluh obec má.
Mgr. Sovadina – tomu rozumím, ale pokud to schválíme bez výhrad, tak to bude vypadat tak,
že jsme to ani nečetli.
Ing. Fetter – ten tvůj návrh usnesení je chybný. Usnesení schvaluje to, jak obec hospodařila
v roce 2018 a zároveň tam dáváš úkol, který by řešil něco do budoucna.
Mgr. Sovadina – v tom případě by se to mohlo schválit odděleně.
Mgr. Svoboda – to už je schválené v rozpočtu. Každý rok hradíme cca 3,7 mil. Kč na splátky
úvěrů. To bohatě postačuje na to, abychom uhradili část dluhu, kterou nám předepisuje zákon.
Každý rok to schvalujete v rámci předkládaného rozpočtu.
Mgr. Sovadina – čili se to bere i ze splátek úvěrů, které jsou v rozpočtu?
J. Hladová – ano, bere se to v rámci všech dluhů a všech splátek.
J. Hahner – Ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření obce Strašice za rok 2018 bez výhrad.
Hlasování: Pro: 12 Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schvaluje vykonání přezkoumání hospodaření ÚSC Obec Strašice za rok 2019
auditorem Ing. Davidem Vičarem, IČ: 62628712.
Hlasování: Pro: 12 Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo ukládá starostovi obce podepsat Smlouvu o vykonání přezkoumání
hospodaření ÚSC Obec Strašice za rok 2019 s auditorem Ing. Davidem Vičarem, IČ:
62628712.
Hlasování: Pro: 12 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření obce Strašice za rok 2018 bez výhrad.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo schvaluje vykonání přezkoumání hospodaření ÚSC Obec Strašice za rok 2019
auditorem Ing. Davidem Vičarem, IČ: 62628712.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo ukládá starostovi obce podepsat Smlouvu o vykonání přezkoumání
hospodaření ÚSC Obec Strašice za rok 2019 s auditorem Ing. Davidem Vičarem, IČ:
62628712.
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7. Rozbor hospodaření obce Strašice k 31.3.2019
J. Hahner – předal slovo Ing. Mezkovi.
Ing. Mezek – Předkládáme k projednání Rozbor hospodaření obce Strašice k 31.3.2019.
Příjmy činily 16,4 mil. Kč, výdaje byly ve výši 9,539 mil. Kč, na splátky úvěrů bylo
vynaloženo 957 tis. Kč.
J. Hahner – Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu. Nikdo nevystoupil, ukončil rozpravu
a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Rozbor hospodaření obce Strašice k 31.3.2019.
Hlasování: Pro: 12 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo schvaluje Rozbor hospodaření obce Strašice k 31.3.2019.

8. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 4-2019
J. Hahner – předal slovo Ing. Mezkovi.
Ing. Mezek – Předkládáme k projednání Rozpočtové opatření obce Strašice č. 4-2019. Toto
rozpočtové opatření zahrnuje dotaci na volby do EP, bonus od pojišťovny, atd. Výdaje byly
navýšeny o příspěvek na opravu střechy na škole a výrobu informačních cedulí ke
kontejnerům na bioodpad. Toto rozpočtové opatření bylo schváleno RO dne 20.5.2019.
J. Hahner – Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu.
Mgr. Straka – informoval o nutnosti opravy střechy nad místnostmi vedení školy. V zimě
tam došlo k poškození střešní krytiny. Od té doby do budovy zatéká i při menším dešti. Dále
vysvětlil situaci ohledně poskytnutí daru do fondu tzv. onkoláčků (prostředky z prodejní
výstavy).
J. Hahner – Ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 4-2019.
Hlasování: Pro: 12 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 4-2019.

9. Žádost o splátkový kalendář – č.j. 684/19
J. Hahner – Předkládáme k projednání žádost o žádost o splátkový kalendář na dluh na
nájemném. Finanční možnosti dlužníka dovolují hradit částku ve výši 2.500,- Kč měsíčně.
Současný dluh žadatele je k 14.6.2019 40.112,- Kč + 2.279,- Kč (soudní poplatky). Jedná se o
dluh bez příslušenství (úroky z prodlení). Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu.
M. Praum – jaký k tomu má postoj RO?
J. Hahner – je to přes 18 splátek, čili to již není v kompetenci RO. Dlužník dostal podmínku,
že v bytě s ním nebude další parazit, posíláme tam obecní policii na kontrolu.
Mgr. Weber – hradí již normální nájem?
Mgr. Svoboda – ano, dokonce zaplatil již první splátku 2500,- Kč a dluh byl ponížen o
přeplatky za vyúčtování služeb v roce 2018.
J. Hahner – ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje splátkový kalendář dle žádosti č.j. 684/19.
Hlasování: Pro: 11 Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo schvaluje splátkový kalendář dle žádosti č.j. 684/19.

10. Informace o získaných dotacích
J. Hahner – Na základě usnesení ZO předkládáme informaci o získaných dotacích na
projekty v roce 2019. Obec Strašice podala dle přijatých usnesení několik žádostí o dotaci na
různé projekty. Do dnešního dne je známo pouze to, že Obec Strašice obdrží dotaci od
Plzeňského kraje na rekonstrukci víceúčelového hřiště ve výši 200 tis. Kč. Dále Obec Strašice
obdrží dotaci 100 tis. Kč od Nadace ČEZ na výstavbu dětského hřiště ve Dvoře. Obec Strašice
rovněž obdržela dotaci 10 tis. Kč na zpracování propagačních předmětů a materiálů pro
Infocentrum Strašice v rámci Muzea Středních Brd. Žádosti o dotace z MMR byly
vyhodnoceny v průběhu června 2019, žádnou z podaných žádostí nebyla vyhodnocena jako
úspěšná, u dvou žádostí jsme vedeni jako náhradníci. Přednesl návrh usnesení a otevřel
rozpravu. V rozpravě nikdo nevystoupil, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o získaných dotacích na rok 2019.
Hlasování: Pro: 12 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o získaných dotacích na rok 2019.

11. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZO Strašice
J. Hahner – předal slovo Mgr. Sovadinovi.
Mgr. Sovadina – Kontrolní výbor byl ustanoven 6.12.2018, od té doby se sešel čtyřikrát a
byly provedeny tři kontroly. U kontroly bytové správy byly předloženy všechny doklady.
Navrženo sedm návrhů opatření. KV doporučuje, aby byla správci BF nově uložena povinnost
vést písemnou evidenci všech požadavků od nájemců. Za účelem zvýšení transparentnosti by
bylo vhodné, aby správce BF ve svých kvartálních rozborech hospodaření uváděl také
identifikaci domů a bytů, v nichž byla provedena výměna zařizovacích předmětů. KV
doporučuje provedení plošné kontroly stavu a seřízení redukčních ventilů vodovodu ve všech
domech spravovaných správcem BF. Mělo by dojít k výraznému zlepšení a zintezivnění
spolupráce mezi bytovou komisí a správcem BF. KV doporučuje, aby byla znovu písemně
zachycena a zveřejněna alespoň základní pravidla pro přidělování bytů. Jako součást procesu
přidělování bytů by měla být zavedena také povinnost předkládání čestného prohlášení o
bezdlužnosti a potvrzení o pravidelném příjmu žadatelů o byty. V případech, kdy pracovnice
BF není v provozní době přítomna v kanceláři, by v sídle provozovny mělo být zveřejňováno
oznámení o době, kdy bude opět k zastižení, případně také číslo mobilního telefonu.
Druhá kontrola se týkala samostatné působnosti Rady obce. Vše bylo předloženo, zde není
žádný návrh na opatření.
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Třetí kontrola se týkala skládky TKO Strašice. Zde bylo opět vše předloženo, nebyly shledány
nedostatky. Byla diskutována problematika skládky. Blíží se konec termínu skládkování, je
třeba se zabývat tím, co bude poté, až bude skládkování zakázáno.
J. Hahner - Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu.
Mgr. Weber – ke kontrole Inzuly. Máme nějakou reakci pana Smejkala ke kontrole?
Mgr. Svoboda – mělo to být nakopírováno v podkladech.
Mgr. Weber – nemáme to.
Mgr. Svoboda – to se omlouvám, ale asi se to neokopírovalo. Můžu to zde přečíst.
Mgr. Weber – není třeba, stačí to poslat mailem a já se na to podívám.
J. Hahner – pan Smejkal mi sdělil, že lze případně nějak pozměnit mandátní smlouvu. Nyní
mu tyto požadavky ze smlouvy nevyplývají.
Mgr. Weber – kdo bude dělat kontroly redukčních ventilů?
J. Hahner – pravděpodobně to bude dělat provozovatel vodovodu.
M. Praum – v jednom zápisu je chybné datum (září), doplnil návrh usnesení, že se jedná o
zprávu KV za 1. pololetí roku 2019.
Ing. Nerad – zápisy z kontrol nejsou na webu obce v podkladech pro jednání ZO. Máme zde
1000 lidí v bytovkách, ty by jistě zajímalo, jak dopadla kontrola Inzuly.
Mgr. Svoboda – kontrolní výbor je orgán zastupitelstva. Nejprve by se s výsledkem kontrol
měli seznámit zastupitelé. Pak je na nich, jak budou reagovat. Výsledky kontroly tady byly
sděleny, tak si to občané přečtou v zápisu. Nikdy se zápisy z kontrol nezveřejňovaly.
M. Praum – zasedání zastupitelstva je veřejné, lidé sem mohou přijít, pokud je to zajímá.
Zápisy z jednání KV na webu jsou. Zápisy z kontrol bych rovněž nezveřejňoval.
Ing. Fetter – jak to vypadá s životností skládky bez ohledu na termín ukončení skládkování.
D. Pliml – kapacita bude naplněna asi v roce 2027. Termín ukončení skládkování se možná
posune na rok 2030.
J. Hahner – skládkovat se bude asi muset stále, protože je odpad, který je již nehořlavý.
Uvidíme, kam se to posune. Každoročně zaměřujeme kapacitu skládky. Předpokládá se delší
doba užívání skládky.
Mgr. Sovadina – požádal prověřit situaci ohledně zveřejňování zápisů z kontrol provedených
kontrolním výborem.
J. Hahner – ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZO Strašice za I.
pololetí roku 2019..
Zastupitelstvo ukládá Radě obce zahájit jednání ohledně provedení kontroly technického
stavu a seřízení redukčních ventilů vodovodu v obecních nájemních domech.
Hlasování: Pro: 12 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZO Strašice za I.
pololetí roku 2019.
Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo ukládá Radě obce zahájit jednání ohledně provedení kontroly technického
stavu a seřízení redukčních ventilů vodovodu v obecních nájemních domech.

12. Kontrola plnění usnesení ZO
J. Hahner – předal slovo Mgr. Strakovi.
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Mgr. Straka – přednesl kontrolu plnění usnesení (viz příloha). Navrhnul změn u termínu
plnění usnesení č. 21/18-12 do 31.12.2019. Přednesl návrh usnesení.
J. Hahner – otevřel rozpravu. Nikdo nevystoupil, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 21/18-12 do 31.12.2019.
Zastupitelstvo schvaluje kontrolu plnění usnesení č. 05/19 ze dne 27.6.2019.
Hlasování: Pro: 12 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 20:
Zastupitelstvo schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 21/18-12 do 31.12.2019.
Usnesení č. 21:
Zastupitelstvo schvaluje kontrolu plnění usnesení č. 05/19 ze dne 27.6.2019.

12. Interpelace zastupitelů
J. Hahner – otevřel bod interpelací a vyzval zastupitele k jejich předložení. S interpelací se
nikdo nepřihlásil. Ukončil bod interpelací.

13. Návrh usnesení
J. Hahner – všechny návrhy usnesení byly odhlasovány.

14. Závěr
J. Hahner – poděkoval občanům i zastupitelům za účast na jednání zastupitelstva. Další
jednání zastupitelstva bude v druhé polovině září.
Jednání ukončeno v 19:35 hod.

Ověřili:

Zápis zpracován a podepsán dne 1.7.2019

Mgr. Jan Sovadina:

…………………..

Tomáš Kunc:

…………………..

Jiří Hahner
starosta

Mgr. Martin Straka
místostarosta
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Přílohy:
Kontrola plnění usnesení ZO Strašice č. 05/2019 – 27.6.2019
Zastupitelstvo č. 12/2016
Usnesení č. 37:
Zastupitelstvo ukládá RO pololetně informovat ZO o postupu tvorby územního plánu.
Trvá

Zastupitelstvo č. 20/2018
Usnesení č. 21:
Zastupitelstvo schvaluje přerušení projednání bodu 5. g) a ukládá řešit předmětnou lokalitu
s jednotlivými vlastníky.
Odpovídá: RO
Termín: 31.12.2019
Trvá – vlastníkům bude zaslán dopis ohledně seznámení s geodetickým zaměřením dle současného
stavu. Následně bude zahájeno jednání o odkupu jednotlivých částí pozemku p.č. 1847/83.

Zastupitelstvo č. 21/2018
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo ukládá zpracovat znalecký posudek ohledně prodeje domu č.p. 525.
Odpovídá: RO
Termín: 31.12.2019
Trvá – zpracováno tzv. prohlášení vlastníka – předstupeň znaleckého posudku

Zastupitelstvo č. 04/2019
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo bere na vědomí náměty a podněty občanů a ukládá na ně reagovat.
Splněno – informace podány na minulém jednání ZO (lékařská péče v obci, zateplení domu č.p. 558559, roznáška vyúčtování za služby v bytech, uzavírka komunikace na Huti)
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo schvaluje přerušení bodu Pravidla prodeje zahrádek v obci Strašice a ukládá RO
předložit upravená Pravidla k projednání na další jednání ZO.
Splněno
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 1882/1 na úřední desce.
Odpovídá: RO
Termín: 31.5.2019
Splněno
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji pozemku p.č. 2104/108.
Odpovídá: RO
Termín: 30.6.2019
Splněno
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