Usnesení rady obce č. 2 / 2005
ze dne 19. 1. 2005.

I.

Bere na vědomí :
1. Nabídku Hasičské vzájemné pojišťovny na pojištění objektu nové hasičské
zbrojnice v objektu bývalých kasáren.
2. Informaci o přípravě darovací smlouvy na převod objektu bývalých kasáren.
3. Usnesení stavební komise č. 26/2005.
4. Žádost ZŠ Karla Vokáče o posílení fondu reprodukce z rezervního fondu.
5. Informaci a žádost Krajského soudu Plzeň ve věci odvolání pro neposkytnutí
informace.
6. Informaci z výroční členské schůze SDH Strašice, včetně změn ve výboru SDH.
7. Dopis zaslaný předsedou KŽP p. Joudalovi.
8. Nabídku Horní Berounka, povodí Klabava na výrobu informačních tabulí.
9. Předpokládaný termín jednání ZO ( 2. 3. 2005 ) a program.
10. Žádost č. j.: 61/05 o přidělení zahrádky.

II.

Schvaluje :
1. Dodatek ke zřizovací listině MŠ – předmět doplňkové činnosti.
2. Poplatek za jednoho žáka v MŠ Strašice na rok 2005 ve výši 290,- Kč za jeden
měsíc.
3. Dodatek ke zřizovací listině ZŠ K. Vokáče Strašice – financování v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb.
4. Cenovou nabídku firmy ELPIS elektro s.r.o. Hořovice na rozšíření EZS v budově
OÚ Strašice.
5. Podání žádosti obce Strašice o poskytnutí dotace z dotačních titulů MMR na řešení
odkanalizování bývalých kasáren.
6. Zadání objednávky na zpracování PD na rekonstrukci TH v objektu bývalých
kasáren.
7. Vyřízení žádosti Pozemkového fondu č. j. : 31/05.
8. Podání žádosti ZŠ K. Vokáče o poskytnutí dotace v rámci 1. etapy SIPVZ ( na
zajištění ICT vzdělávání pedagogických pracovníků a na programové vybavení ).
9. Přidělení č. p. 626 na základě žádosti 9/05.
10. Vyjádření SBF k řešení žádosti č. j. : 9/05 – trvat na vystěhování.
11. Žádost 123/05 o povolení provozu pouťových atrakcí v měsíci dubnu 2005.
12. Kontrolu plnění usnesení.

13. Zastupování RO u KS Plzeň JUDr. Horským.
14. Udělení čestného uznání a věcného daru p. Josefu Andělovi.
15. Poděkování paní Jaroslavě Janečkové za reprezentaci obce Strašice a za dosažené
úspěchy na paralympiádě v r. 2004.

III.

Ukládá :
1. Stavební komisi provést místní šetření na komunikaci k panu Matysovi na
Huti a navrhnout řešení.
Termín : únor 2005
Zodp.: tajemník OÚ

2. Urychleně vyžádat nabídky dalších pojišťovacích ústavů na pojištění objektu
hasičárny.
Termín : 28. 1. 2005
Zodp. : tajemník, starostka

3. Vyžádat možné způsoby řešení odkanalizování splaškových vod a odvedení
dešťových vod v části Huť.
Termín : 28. 2. 2005
Zodp. : starostka

4. Informovat radu obce o záměrech posílení fondu reprodukce majetku z fondu
rezervního, po ukončení roční uzávěrky.
Termín : 28. 2. 2005
Zodp.:
ředitelka ZŠ K. Vokáče

5. Prověřit žádosti o poskytnutí informace č. j. : 2015/04 a 2016/04, vyžádat
písemné stanovisko právníka a vydat nová rozhodnutí.

Termín : 31. 1. 2005
Zodp. : tajemník OÚ,
JUDr. Horský

6. Zaslat požadované správní spisy a písemné vyjádření Krajskému soudu Plzeň.
Termín : 24. 1. 2005
Zodp. : pí. Kleknerová

7. Prověřit informace o pronájmu zahrádky č. 74 a předložit opětovně RO k projednání.
Termín : 2. 2. 2005
Zodp. : tajemník OÚ

IV.

Neschvaluje :
1. Žádost č. 9/05 o zrušení soudního rozhodnutí o vystěhování z bytu.

V.

Ruší :
1. Usnesení RO č. 07 – IV – 10 ze dne 8. 4. 2004
2. Rozhodnutí Obecního úřadu č. j. 2015/04
3. Rozhodnutí Obecního úřadu č. j. 2016/04

VI.

Doporučuje :
1. SK dále neřešit otázku vystavěné kůlny u bývalé farní školy, RO souhlasí s vynadřením pana Rendla, které SK zaslal.

Mgr. Zdeňka Drahokoupilová
starostka obce

Pavel Vajnar
místostarosta obce

