Zápis z veřejného zasedání ZO Strašice č. 07/19
konaného dne 12.12.2019
Místo konání:
Účast:
Omluveni:
Nedostavil se:
Začátek konání:

Společenský dům Strašice – malý sál
13 členů zastupitelstva obce (prezenční listina přiložena k zápisu)
Josef Štych, Tomáš Kunc
--------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 a nákup majetku obce
a) Žádost o prodej části pozemku p.č. 2104/1 – J. Tomáš
b) Odkoupení pozemků p.č. 1993/35, 1993/22, 1993/27, 1993/29 v k.ú. Strašice
c) Projednání záměru směny části pozemku p.č. 1607/13 v k.ú. Strašice
d) Odkoupení pozemku p.č. 2022/2 – P. Müller
6. Rozbor hospodaření obce Strašice k 30.9.2019
7. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 9-2019, 10-2019, 11-2019, 12-2019
8. Pravidla Rozpočtového provizoria obce Strašice na rok 2020
9. Střednědobý výhled rozpočtu obce Strašice na roky 2021-2022
10. OZV č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Strašice
11. OZV č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
12. Schválení dohody o provedení práce s členy ZO Strašice
13. Zpráva o činnosti KV ZO Strašice, Plán činnosti KV ZO Strašice
14. Interpelace zastupitelů
15. Kontrola usnesení
16. Návrh usnesení
17. 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 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo schvaluje program jednání ZO.

3. Schválení orgánů jednání
J. Hahner pověřil pořízením zápisu Ing. Lazebníkovou a pořízením zvukového záznamu Mgr.
Svobodu. Z jednání jsou omluveni pan Josef Štych z pracovních důvodů a pan Tomáš Kunc,
který je na dovolené.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Eva Buchová, Jitka Kebrlová, Mgr. Jiří
Kantor.
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Josef Kotnauer, Ing. Miloš Fetter.
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Eva Buchová, Jitka Kebrlová, Mgr. Jiří
Kantor.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Josef Kotnauer, Ing. Miloš Fetter.

4. Náměty a podněty občanů
J. Hahner – otevřel rozpravu.
J. Kotnauer – zaregistroval jsem, že ve škole bude nová ekonomka. Rovněž se ale proslýchá,
že účetnictví bude zajišťovat i externí firma. Jak to bude?
Mgr. Straka – nová ekonomka byla přijata na základě inzerátu, který byl zveřejněn i
v Barňáku. Současná ekonomka dala výpověď k 1.1.2020. Nová ekonomka bude vykonávat
práci ve stejném rozsahu jako stávající zaměstnanec. Žádná externí firma na účetnictví najata
nebude.
Mgr. Sovadina – lidé se mne ptají na tu záchrannou službu, která by zde měla ve Strašicích
být. Já sám jsem si to přečetl na vlivném médiu, které se jmenuje teletext. Zajímá mne územní
působnost, bude to i mimo CHKO? Jejich činnost bude 24 hodin denně?
J. Hahner – tato činnost zde vznikne na základě žádosti toho subjektu. Na Radě obce nám
bylo sděleno, že jednají se záchrannou službou kraje, tak aby vypomohli záchrance v době,
kdy mají zhoršený dojezd k některým případům. Mohli by vyjíždět i k případům mimo
CHKO. Činnost by měla fungovat 24 hodin denně.
J. Kotnauer – na střeše byli kominíci a stěžovali si, že nejsou na střechách nášlapy na
komínech. Kdo to kontroloval?
J. Hahner – budeme to muset prověřit, o tom problému nevím.
J. Hahner - 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: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
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Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo bere na vědomí náměty a podněty občanů a ukládá na ně reagovat.

5. a) Prodej a nákup majetku obce – Žádost o prodej části pozemku p.č. 2104/1
– J. Tomáš
J. Hahner – Předkládáme k projednání žádost o prodej části pozemku p.č. 2104/1 v k.ú.
Strašice. Požadovaný pozemek se nachází vedle autodílny pana Jana Tomáše. Pozemek bude
sloužit výstavbě skladu. Předpokládaná velikost prodávaného pozemku je cca 400 m2. Přesná
výměra bude určena na základě geometrického plánu. Přednesl návrh usnesení a otevřel
rozpravu.
Ing. Fetter – geometrák bude hradit obec?
J. Hahner – když to byl velký pozemek, tak to hradila obec. Pokud jsou to tyto menší
pozemky, tak to většinou hradí žadatel.
Ing. Fetter – tak by to chtělo doplnit do usnesení.
J. Hahner – změnil návrh usnesení.
M. Praum – jsou tam nějaké inženýrské sítě?
J. Hahner – vede tam v krajnici kanalizace. Ale my na tyto pozemky dáváme věcná břemena,
je to již součástí smlouvy. Ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 2104/1 v k.ú. Strašice panu Janu
Tomášovi, bytem Strašice 552, za cenu 150 Kč/m2 dle žádosti č.j. 1382/19. Geometrické
oddělení pozemku hradí kupující.
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji části pozemku p.č. 2104/1.
Odpovídá: RO
Termín: 30.4.2020
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 2104/1 v k.ú. Strašice panu Janu
Tomášovi, bytem Strašice 552, za cenu 150 Kč/m2 dle žádosti č.j. 1382/19. Geometrické
oddělení pozemku hradí kupující.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji části pozemku p.č. 2104/1.
Odpovídá: RO
Termín: 30.4.2020

5. b) Prodej a nákup majetku obce – Odkoupení pozemků p.č. 1993/35,
1993/22, 1993/27, 1993/29 v k.ú. Strašice
J. Hahner – Předkládáme k projednání návrh na odkoupení pozemku p.č. 1993/35 (vlastník
L. Miščíková a M. Miščíková), p.č. 1993/22 (Mgr. M. Kondrová), p.č. 1993/27 (J. Moc), p.č.
1993/29 (M. Maulis). Všechny pozemky se nacházející pod komunikací, po které prochází
dálková cyklotrasa č. 3. Obec Strašice obeslala všechny vlastníky, kteří pozemky pod touto
komunikací vlastní. Vlastníci uvedení výše s odprodejem souhlasí. Cena je stanovena na 150
Kč/m2. Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu. V rozpravě nikdo nevystoupil, nechal
hlasovat o návrhu usnesení.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje odkoupení pozemku p.č. 1993/35 v k.ú. Strašice o výměře 121 m2 za
cenu 150 Kč/m2 od paní Lenky Miščíkové, bytem Strašice 443, a paní Marie Miščíkové,
bytem Strašice 128.
Zastupitelstvo schvaluje odkoupení pozemku p.č. 1993/22 v k.ú. Strašice o výměře 164 m2 za
cenu 150 Kč/m2 od paní Mgr. Marie Kondrové, bytem Karla Steinera 874/24, Plzeň.
Zastupitelstvo schvaluje odkoupení pozemku p.č. 1993/27 v k.ú. Strašice o výměře 153 m2 za
cenu 150 Kč/m2 od pana Josefa Moce, bytem Strašice 462.
Zastupitelstvo schvaluje odkoupení pozemku p.č. 1993/29 v k.ú. Strašice o výměře 149 m2 za
cenu 150 Kč/m2 od pana Miroslava Maulise, bytem Těně 74.
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k odkoupení pozemků p.č. 1993/35, 1993/22,
1993/27, 1993/29 v k.ú. Strašice.
Odpovídá: RO
Termín: 30.4.2020
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo schvaluje odkoupení pozemku p.č. 1993/35 v k.ú. Strašice o výměře 121 m2 za
cenu 150 Kč/m2 od paní Lenky Miščíkové, bytem Strašice 443, a paní Marie Miščíkové, bytem
Strašice 128.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo schvaluje odkoupení pozemku p.č. 1993/22 v k.ú. Strašice o výměře 164 m2 za
cenu 150 Kč/m2 od paní Mgr. Marie Kondrové, bytem Karla Steinera 874/24, Plzeň.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo schvaluje odkoupení pozemku p.č. 1993/27 v k.ú. Strašice o výměře 153 m2 za
cenu 150 Kč/m2 od pana Josefa Moce, bytem Strašice 462.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo schvaluje odkoupení pozemku p.č. 1993/29 v k.ú. Strašice o výměře 149 m2 za
cenu 150 Kč/m2 od pana Miroslava Maulise, bytem Těně 74.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k odkoupení pozemků p.č. 1993/35, 1993/22,
1993/27, 1993/29 v k.ú. Strašice.
Odpovídá: RO
Termín: 30.4.2020

5. c) Prodej a nákup majetku obce – Projednání záměru směny části pozemku
p.č. 1607/13 v k.ú. Strašice
J. Hahner – Předkládáme k projednání záměr směny části pozemku p.č. 1607/13 v k.ú.
Strašice za pozemek p.č. 1993/3 v k.ú. Strašice. Tento pozemek se nachází rovněž pod
komunikací, po které prochází dálková cyklotrasa. Pozemek 1993/3 je ve vlastnictví pana
Marka. Ten pozemek nechce prodat, ale se směnou by souhlasil. Přednesl návrh usnesení a
otevřel rozpravu.
Ing. Fetter – kolik zbývá ještě pozemků odkoupit?
J. Hahner - většinu pozemků má pan Stupka, něco už je v majetku obce a pár pozemků mají
nějací drobní vlastníci.
Ing. Fetter – a jak to vypadá s případnou opravou cyklotrasy?
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J. Hahner – mluvili jsme se státním fondem dopravní infrastruktury a bylo nám sděleno, že
pokud by se nám to podařilo majetkově vyřešit ke křižovatce s tankovkou, tak by nám na
opravu komunikace mohli poskytnout dotaci. Pan Stupka původně se směnou souhlasil, ale po
poradě se svojí sestrou nyní váhá. Ukončil rozpravu, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 1607/13 v k.ú. Strašice.
Zastupitelstvo ukládá zveřejnit záměr směny na úřední desce.
Odpovídá: RO
Termín: 31.1.2020
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 1607/13 v k.ú. Strašice.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo ukládá zveřejnit záměr směny na úřední desce.
Odpovídá: RO
Termín: 31.1.2020

5. d) Prodej a nákup majetku obce – Odkoupení pozemku p.č. 2022/2 – P.
Müller
J. Hahner – Předkládáme k projednání návrh na odkoupení pozemku p.č. 2022/2 v k.ú.
Strašice. Jedná se o vodní náhon v části Huť. Současný majitel pan Müller s odkoupením
souhlasí. Cena je stanovena na 150 Kč/m2. My jsme přes tento pozemek na Huti postavili
nový most u pana Kloudy. Aby se most mohl zapsat do katastru, tak by to mělo být na našem
pozemku. Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu. V rozpravě nikdo nevystoupil. Nechal
hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje odkoupení pozemku p.č. 2022/2 v k.ú. Strašice od pana Pavla
Müllera, bytem Strašice 660, za cenu 150 Kč/m2.
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k odkoupení pozemku p.č. 2022/2.
Odpovídá: RO
Termín: 30.4.2020
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo schvaluje odkoupení pozemku p.č. 2022/2 v k.ú. Strašice od pana Pavla
Müllera, bytem Strašice 660, za cenu 150 Kč/m2.
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k odkoupení pozemku p.č. 2022/2.
Odpovídá: RO
Termín: 30.4.2020

6. Rozbor hospodaření obce Strašice k 30.9.2019
J. Hahner – Předal slovo předsedovi FV.
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Ing. Mezek - Předkládáme k projednání Rozbor hospodaření obce Strašice k 30.9.2019.
Příjmy po konsolidaci byly ve výši 58,644 mil. Kč, výdaje činily 47,136 mil. Kč. Na splátky
úvěrů bylo vynaloženo 2,891 mil. Kč. Saldo příjmů a výdajů činí 11,507 mil. Kč.
J. Hahner – Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu. Nikdo nevystoupil, ukončil rozpravu
a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozbor hospodaření obce Strašice k 30.9.2019.
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozbor hospodaření obce Strašice k 30.9.2019.

7. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 9-2019, 10-2019, 11-2019, 12-2019
J. Hahner – Předal slovo FV.
Ing. Mezek - Předkládáme k projednání Rozpočtová opatření č. 9-2019, 10-2019, 11-2019 a
12-2019.
Rozpočtové opatření obce Strašice č. 9-2019 obsahuje drobné převody mezi položkami (např.
ekologické odstranění plevele, úprava terénu pro kontejnery na bioodpad, atd.).
Rozpočtové opatření obce Strašice č. 10-2019 zahrnuje navýšení příjmů o 600 tis. Kč za
prodej pozemku. Ve výdajích se jedná o drobné převody mezi jednotlivými položkami.
Rozpočtové opatření obce Strašice č. 11-2019 obsahuje přesuny mezi položkami v rámci
paragrafů a navýšení některých položek o výdaje, které nebyly původně rozpočtovány (200
tis. Kč na doskočiště, 400 tis. Kč na plynofikaci bytů a úpravu antén na domě 558-559, 100
tis. Kč na rozšíření veřejného osvětlení, 250 tis. Kč na úpravu dispozice v budově
společenských organizací, navýšení prostředků na pořízení veřejné zeleně z důvodu nákupu
nového vánočního stromu, který bude vysazen vedle stromu současného, atd.).
Rozpočtové opatření obce Strašice č. 12-2019 zahrnuje změnu ve výdajové stránce rozpočtu
(300 tis. Kč navýšení příspěvku pro MŠ Strašice, 43 tis. Kč na osazení radiových měřáků
tepla v budově společenských organizací, 35 tis. Kč výměna radiátorů, 250 tis. Kč oprava
skladu v areálu hasičárny pro potřeby obce, 165 tis. Kč údržba zeleně v obci, 50 tis. Kč dotace
do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava, započtení víceprací při realizaci parkoviště u
základní školy).
Jednání FV se zúčastnil starosta obce, který dal k jednotlivým položkám komentář, proč tomu
tak je. To samé sdělil starosta na jednání zastupitelstva.
J. Hahner - Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu.
Mgr. Svoboda – navrhuji doplnit usnesení o to, že ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
50.000,- Kč obci Bublava do veřejné sbírky.
M. Praum – chtěl bych k tomu více informací.
Mgr. Svoboda – garantem je krajský úřad, který má s obcí Bublava uzavřené nějaké
memorandum a vede transparentní účet. Finance budou použity na pokrytí historického dluhu
této obce, kvůli stavbě akvaparku.
J. Hahner – přednesl upravený návrh usnesení, ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru obci Bublava ve výši 50.000,- Kč formou veřejné
sbírky.
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Hlasování: Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 9-2019.
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 10-2019.
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 11-2019.
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 12-2019.
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru obci Bublava ve výši 50.000,- Kč formou veřejné
sbírky.
Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 9-2019.
Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 10-2019.
Usnesení č. 20:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 11-2019.
Usnesení č. 21:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 12-2019.

8. Pravidla Rozpočtového provizoria obce Strašice na rok 2020
J. Hahner – Předkládáme k projednání pravidla Rozpočtového provizoria na počáteční
období roku 2020, než bude sestaven řádný rozpočet obce. Dle těchto pravidel obec hradí do
doby, než bude schválen rozpočet na rok 2020, pouze nejnutnější výdaje zabezpečující chod
obce, poskytuje příspěvek vlastní příspěvkové organizaci, hradí závazky vyplývající
z uzavřených smluv, atd. Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu.
Mgr. Kantor – v návrhu termínu je 31.3.2020, ale řekl jsi, že zastupitelstvo bude na konci
února.
J. Hahner – březen je nejzazší termín, může se stát, že zastupitelstvo v únoru nebude, na
příklad z důvodu nemoci.
M. Praum – chtěl jsem podotknout něco podobného jako Mgr. Kantor. Doporučuji tam
doplnit, že to bude projednáno na dalším řádném jednání zastupitelstva.
Mgr. Straka – budu navrhovat posunutí únorového zastupitelstva, jelikož dva zastupitelé
budou v té době pravděpodobně pracovně mimo Strašice.
J. Hahner – ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení (M. Praum):
Zastupitelstvo ukládá sestavit rozpočet obce na rok 2020 a předložit k projednání na příští
řádné jednání ZO.
Odpovídá: RO
Termín: 31.3.2020
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Pravidla Rozpočtového provizoria obce Strašice na rok 2020 dle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 22:
Zastupitelstvo ukládá sestavit rozpočet obce na rok 2020 a předložit k projednání na příští
řádné jednání ZO.
Odpovídá: RO
Termín: 31.3.2020
Usnesení č. 23:
Zastupitelstvo schvaluje Pravidla Rozpočtového provizoria obce Strašice na rok 2020 dle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

9. Střednědobý výhled rozpočtu obce Strašice na roky 2021-2022
J. Hahner – Předkládáme na vědomí Střednědobý výhled rozpočtu obce Strašice na roky
2021-2022, který na svém jednání dne 27.11.2019 projednala RO. Výhled rozpočtu je
zpracován dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a jsou
v něm zohledněny běžné výdaje a příjmy, které se pravidelně opakují. Přednesl návrh
usnesení a otevřel rozpravu. V rozpravě nikdo nevystoupil, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Strašice na roky 2021-2022.
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 24:
Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Strašice na roky 2021-2022.

10. OZV č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Strašice
J. Hahner – Předkládáme k schválení návrh aktualizovaného znění obecně závazné vyhlášky
ohledně stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Strašice. Do vyhlášky
byly zahrnuty změny v legislativě a nově vzniklé povinnosti - zajistit sběr jedlých tuků a
olejů, celoroční sběr biologicky rozložitelných odpadů. OZV již byla posuzována orgány MV
ČR a nebyla shledána v rozporu se zákonem. Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu.
V rozpravě nikdo nevystoupil, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Strašice č. 3/2019 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Strašice.
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
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Usnesení č. 25:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Strašice č. 3/2019 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Strašice.

11. OZV č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
J. Hahner – Předkládáme ke schválení návrh aktualizovaného znění obecně závazné
vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Do vyhlášky byly zahrnuty změny
v legislativě a nově vzniklé povinnosti (změny v čl. 2 a čl. 7). Údaj rozhodný pro osvobození
nebo úlevu je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na
osvobození nebo úlevu. Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu.
Mgr. Kantor – v minulé vyhlášce bylo jasně uvedeno, že pokud není poplatek zaplacen včas,
tak se poplatek zvyšuje na dvojnásobek. Zde je napsáno, že správce poplatku může poplatek
zvýšit na trojnásobek. Kdo to určí? Někomu se to zvedne nebo ne? Doporučuji jasně stanovit
dvojnásobek.
Mgr. Sovadina – přimlouvám se k dvojnásobku.
Ing. Fetter – správcem poplatku je obecní úřad? Kdo o tom bude rozhodovat?
J. Hahner – Tajemník.
Ing. Fetter – bude lepší, pokud tam bude jasně stanoveno jak, i pro ochranu úřadu před
případnými stěžovateli.
Mgr. Svoboda – ten článek vychází ze zákona. Tam je napsáno, že lze zvýšit až na
trojnásobek. Můžeme tam nechat ten dvojnásobek, jak to bylo dosud. Následně to pošleme na
ministerstvo k rozboru a uvidíme, s jakým výsledkem se vyhláška vrátí.
J. Hahner – přednesl změněný článek vyhlášky. „Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto
poplatků správce poplatku zvýší na dvojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku
sledujícím jeho osud.“ Nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje změnu čl. 7, bod 2) ve znění: „Včas nezaplacené poplatky nebo část
těchto poplatků správce poplatku zvýší na dvojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím
poplatku sledujícím jeho osud.“
Hlasování: Pro: 12 Proti: 1
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Strašice č. 4/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování: Pro: 12 Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č. 26:
Zastupitelstvo schvaluje změnu čl. 7, bod 2) ve znění: „Včas nezaplacené poplatky nebo část
těchto poplatků správce poplatku zvýší na dvojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím
poplatku sledujícím jeho osud.“
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Usnesení č. 27:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Strašice č. 4/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.

12. Schválení dohody o provedení práce s členy ZO Strašice
J. Hahner – Předkládáme k projednání návrh na schválení uzavřít Dohodu o provedení práce
s Mgr. Pavlou Hrazdilovou a Mgr. Martinem Weberem v roce 2020. Předmětem dohody Mgr.
Hrazdilové je výuka anglického jazyka v rámci kurzu pro veřejnost. Předmětem dohody Mgr.
Webera je tvorba a aktualizace webových stránek muzea a knihovny. Od loňského roku je
nutné dohodu o provedení práce schvalovat v zastupitelstvu, pokud se týká dohoda člena ZO.
Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu. V rozpravě nikdo nevystoupil, nechal samostatně
hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s Mgr. Pavlou Hrazdilovou
v roce 2020 za účelem vedení kurzu anglického jazyka pro veřejnost.
Hlasování: Pro: 11 Proti: 0
Zdržel se: 2
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s Mgr. Martinem Weberem
v roce 2020 za účelem tvorby a aktualizace webových stránek muzea a knihovny.
Hlasování: Pro: 12 Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č. 28:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s Mgr. Pavlou Hrazdilovou
v roce 2020 za účelem vedení kurzu anglického jazyka pro veřejnost.
Usnesení č. 29:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s Mgr. Martinem Weberem
v roce 2020 za účelem tvorby a aktualizace webových stránek muzea a knihovny.

13. Zpráva o činnosti KV ZO Strašice, Plán činnosti KV ZO Strašice
J. Hahner – Předal slovo předsedovi KV.
Mgr. Sovadina - Kontrolní výbor Zastupitelstva obce uskutečnil od června 2019 pět kontrol.
1. Kontrola veřejných zakázek za rok 2018.
V roce 2018 se uskutečnilo sedm veřejných zakázek. Fasáda OÚ, Revitalizace Spol. domu 2.etapa, Úprava okolí radnice, Propojení centrálního zdroje tepla a plynové kotelny v č.p.525,
Chodník na návsi, Veřejné osvětlení a kostel sv. Vavřince, vodovod ke kostelu. O všech
veřejných zakázkách rozhodovala cena. Podrobnosti v příloze.
2. Kontrola Bytové správy obce Strašice.
KV se zaměřil na přehled oprav/výměn v nájemních bytech za období leden - červen 2019, na
informace týkající se kontroly redukčních ventilů v bytových domech a na způsob, jakým
probíhá označování domovních zvonků jmény nájemců obecních bytů. Podrobnosti v příloze.
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3. Kontrola ZŠ Karla Vokáče.
KV provedl kontrolu dokladů k realizované opravě střechy nad pavilonem vedení školy a také
účetních dokladů a inventurních soupisů majetku k nově pořízeným učebním a výukovým
pomůckám za období leden - srpen 2019. Dále si KV vyžádal dokumentaci a informace
týkající se dodržování platných předpisů BOZP a Požární ochrany a dokumentaci a informace
k dodržování hygienických opatření ve školní jídelně. KV také provedl kontrolu způsobu,
jakým škola reaguje na stížnosti a podněty ze strany rodičů žáků. Podrobnosti v příloze.
4. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva obce.
KV provedl kontrolu všech usnesení ZO od prosince 2018 do září 2019 a zaměřil se na pět
usnesení. Informace byly poskytnuty prostřednictvím tajemníka obce Mgr. Svobody.
Podrobný výpis zjištěných informací je v příloze. K usnesení č. 19 ze Zastupitelstva č.
5/2019 - kontrola redukčních ventilů v obecních nájemních domech, není doložitelný žádný
písemný doklad. KV předkládá návrh usnesení, který ukládá Radě obce, aby při plnění
usnesení ZO bylo vyjádření dotčených právnických osob doložitelné v písemné podobě.
5. Kontrola plnění usnesení Rady obce.
KV si vyžádal následující dokumenty a informace. Směrnice o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, Zápis z jednání starosty obce, ředitelky MŠ a ředitele ZŠ ohledně budoucí
vzájemné spolupráce těchto institucí, Zápisy z jednání Rady obce za květen až říjen 2019.
Všechny tyto dokumenty byly předloženy. KV se dále zajímal o informace k přípravě
Vyhlášky o zákazu podomního prodeje a vyžádal si informace o tvorbě územního plánu - se
zřetelem k vodnímu dílu Amerika. Podrobnosti v příloze.
-

Kontrola č. 2019/4 - Kontrola veřejných zakázek za rok 2018 - bez návrhu opatření
Kontrola č. 2019/5 - Kontrola bytové správy obce Strašice – bez návrhu opatření
Kontrola č. 2019/6 - Kontrola ZŠ Karla Vokáče - bez návrhu opatření
Kontrola č. 2019/7 - Kontrola plnění usnesení ZO - jeden návrh opatření a usnesení
Kontrola č. 2019/8 - Kontrola samostatné působnosti Rady obce Strašice – bez návrhu
opatření

J. Hahner – přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu. Nikdo v rozpravě nevystoupil,
nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru obce Strašice.
Zastupitelstvo ukládá Radě obce, aby v případech plnění usnesení Zastupitelstva obce bylo
vyjádření dotčených právnických osob doložitelné v písemné podobě.
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
Mgr. Sovadina – představil Plán činnosti Kontrolního výboru ZO Strašice na rok 2020.
Vyzval zastupitele k případným dotazům.
J. Hahner – přednesl návrh usnesení a nechal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZO Strašice na rok 2020.
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
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Usnesení č. 30:
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru obce Strašice.
Usnesení č. 31:
Zastupitelstvo ukládá Radě obce, aby v případech plnění usnesení Zastupitelstva obce bylo
vyjádření dotčených právnických osob doložitelné v písemné podobě.
Usnesení č. 32:
Zastupitelstvo schvaluje Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZO Strašice na rok 2020.

14. Interpelace zastupitelů
J. Hahner – otevřel bod interpelací a vyzval zastupitele k jejich předložení.
J. Kotnauer – když se kontrolovala jména na zvoncích v bytovkách. Tak nevím, jak kontrola
probíhala. Ale jsou tam jména osob, které se v těch bytech nezdržují.
Mgr. Sovadina – při kontrole nám na Inzule ukázali texty se jmény nájemců. Jména tam
budou pouze ta, na která je napsána smlouva. Pokud se tam zdržuje někdo jiný, tak je to
špatně.
M. Praum – pokud někdo užívá byt bez řádné smlouvy, měla by to řešit obecní policie
společně s Inzulou.
J. Hahner – sdělil, že na interpelaci bylo odpovězeno. Hlasováno o návrhu usnesení nebylo,
neboť žádné usnesení navrženo nebylo. Ukončil tento projednávaný bod.

15. Kontrola plnění usnesení ZO
J. Hahner – předal slovo Mgr. Strakovi.
Mgr. Straka – přednesl kontrolu plnění usnesení (viz příloha). Navrhnul změnu u termínu
plnění usnesení č. 20/18-21 do 30.6.2020, u usnesení č. 05/19-7 rovněž do 30.6.2020.
Přednesl návrh usnesení.
J. Hahner – otevřel rozpravu. Nikdo nevystoupil, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 20/18-21 do 30.6.2020.
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 05/19-7 do 30.6.2020.
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schvaluje kontrolu plnění usnesení č. 07/19 ze dne 12.12.2019.
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 33:
Zastupitelstvo schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 20/18-21 do 30.6.2020.
Usnesení č. 34:
Zastupitelstvo schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 05/19-7 do 30.6.2020.
Usnesení č. 35:
Zastupitelstvo schvaluje kontrolu plnění usnesení č. 07/19 ze dne 12.12.2019.
12

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

17. Závěr
J. Hahner – poděkoval za odvedenou práci všem zastupitelům, kteří se jednání účastnili,
poděkoval za odvedenou práci v komisích i výborech v roce 2019. Popřál všem krásné, klidné
Vánoce a do nového roku hodně zdraví.
Jednání ukončeno v 19:25 hod.

Ověřili:

Zápis zpracován a podepsán dne 16.12.2019

Josef Kotnauer:

…………………..

Ing. Miloš Fetter:

…………………..

Jiří Hahner
starosta

Mgr. Martin Straka
místostarosta
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Přílohy:
Kontrola plnění usnesení ZO Strašice č. 07/2019 – 12.12.2019
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: 30.6.2020
Trvá – vlastníkům zaslán dopis ohledně seznámení s geodetickým zaměřením dle současného stavu.
Někteří vlastníci již sdělili, že o daný pozemek mají zájem. Z důvodu úmrtí jednoho z vlastníků nutno
počkat na ukončení dědického řízení. Následně budou jednání obnovena.

Zastupitelstvo č. 05/2019
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: 30.6.2020
Trvá – čeká se na souhlas s geometrickým plánem (jeden vlastník dlouhodobě hospitalizován
v nemocnici)

Zastupitelstvo č. 06/2019
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo bere na vědomí náměty a podněty občanů a ukládá na ně reagovat.
Splněno – reagováno již na jednání ZO (dotaz Ing. Nerada k nefunkčnosti webu)
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji budovy č.p. 686 a části pozemku p.č. 2104/1 v k.ú.
Strašice.
Odpovídá: RO
Termín: 28.2.2020
Trvá – smlouva s Ing. Borisovou bude podepsána začátkem roku 2020
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