Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Strenice
konaného dne 27.3.2017
od 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu Strenice

2.

Přítomni: Milan Bláha, Eliška Miksová, Hana Kanizová, Kateřina Dostálová,
Hosté: viz prezenční listina
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce a zároveň přivítal všechny přítomné. Konstatoval,
že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta obce se ustanovil zapisovatelem jednání.

Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zpráva o činnosti zastupitelstva od 30.1.2017
Projednání a schválení Rozpočtu obce Strenice na rok 2017
Projednání a schválení vhodné nabídky na realizaci bezdrátového rozhlasu
Projednání a schválení nájemní smlouvy – tvrz Velké Horky
Projednání a schválení zřízení CCS karty
Projednání změny dodavatele elektrické energie
Ostatní záležitosti obce
Diskuze, závěr

V jednání bylo projednáno a odsouhlaseno usnesením:

Zastupitelstvo obce projednalo návrh programu jednání.
Zastupitelé program nedoplnili.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 13/17
Program jednání schválen všemi hlasy.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na ověřovatele zápisu paní Elišku Miksovou a Kateřinu
Dostálovou.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 14/17
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo za ověřovatele zápisu paní Elišku Miksovou a Kateřinu Dostálovou.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
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ad 1.) Starosta obce informoval přítomné se Zprávou o činnosti Zastupitelstva od 30.1.2017
Obecní akce KD – 11.2.2017 zabíjačka + posezení s hudbou, 18.2. Dětský maškarní karneval
Rozhodnutí – povolení odstranění stavby objekt stodoly Dvůr Velké Horky p. Paul
Pořízeny dva kontejnery na bio odpad objemu 4,7 m3
Rozmístěny kontejnery na svoz bio odpadu – u KD, točna u Knéblů a parkoviště pod kostelem
Vyrobeny a osazeny vrata s braňkou u KD
Vypracován pasport na veřejné osvětlení obce
Doručen návrh ÚP – k nahlédnutí na OÚ nebo v elektronické podobě
http://www.strenice.cz/uzemni-plan/ds-1003/p1=1747
Usnesení zastupitelstva obce číslo 15/17
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo předloženou zprávu o činnosti Zastupitelstva od minulého zasedání
a jako takovou ji berou na vědomí.
ad 2.) Starosta obce seznámil přítomné s Návrhem rozpočtu obce na rok 2017. Rozpočet byl
sestaven jako přebytkový – příjmy ve výši 2.684 881,- Kč a výdaje ve výši 2.474 800,- Kč. Při jeho
sestavování se vycházelo ze skutečnosti roku 2016 a předpokládaných nutných výdajů na rok 2017.
Pro rok 2017 je předpokládán nejvyšší výdaj na instalaci bezdrátového rozhlasu, demolice domu
č.p.44, parkoviště a pergoly u KD.
K tomuto, řádně zveřejněnému, návrhu rozpočtu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 16/17
Zastupitelstvo obce Strenice projednalo a schvaluje rozpočet na rok 2017 bez připomínek, včetně
příjmů a výdajů uskutečněných v době rozpočtového provizoria.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0

ad 3.) Starosta obce seznámil občany s došlými nabídkami tří firem na instalaci bezdrátového
rozhlasu v obci. Zastupitelům byly předloženy k posouzení a vyhodnocení nabídky firmy Bártek
rozhlasy s.r.o., SOVT – RADIO s.r.o. a TEWIKO systems s.r.o. Zastupiteli byla vybrána liberecká
firma TEWIKO systems s.r.o. Při výběru rozhodovala cena předložené nabídky (200 146,- Kč s DPH)
a délka záruky 60 měsíců na zařízení včetně montážních prací.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 17/17
Zastupitelstvo obce Strenice projednalo tři předložené nabídky firem na instalaci bezdrátového
rozhlasu v obci Strenice a po posouzení byla vybrána firma TEWIKO systems s.r.o. ke zhotovení
zakázky.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0

ad 4.) Starosta obce seznámil přítomné občany s obsahem připravené nájemní smlouvy na
pozemek p.č. 3 o výměře 1.760 m2 zastavěná plocha a nádvoří a objektu k bydlení č.p. 84, vše v k.ú
Strenice a zapsané na listu vlastnictví č. 184. který je veden Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Mladá Boleslav.
Smlouva na výše uvedený objekt bude uzavřena s majitelem panem Michalem Paulem na dobu
neurčitou. Pronajímatel prohlašuje, že v případě mimořádné události, která by mohla v budoucnu
postihnout obec Strenice a vyžádá si potřebu přechodného ubytování pro občany obce, kteří by byli
touto mimořádnou událostí postiženi, umožní přechodně na nezbytně nutnou dobu ubytování
v předmětně nemovité věci – objekt k bydlení č.p. 84.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 18/17
Zastupitelstvo obce Strenice projednalo předloženou nájemní smlouvu na pozemek p.č. 3 o výměře
1.760 m2 zastavěná plocha a nádvoří a objektu k bydlení č.p. 84, vše v k.ú Strenice a zapsané na
listu vlastnictví č. 184. který je veden Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj a souhlasí
s uzavřením této smlouvy s majitelem panem Michalem Paulem na dobu neurčitou.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
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ad 5.) Starosta obce informoval občany s možností pořízení tankovací CCS karty pro bezhotovostní
nákup veškerých pohonných hmot pro potřebu provozu veškeré obecní techniky.
Při pořízení karty je sleva PHM 0,25 Kč na litru. Platba za vyčerpané pohonné hmoty bude prováděna
jednou měsíčně převodem z bankovního účtu.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 19/17
Zastupitelstvo obce Strenice projednalo a schválilo pořízení tankovací CCS karty.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
ad 6.) Starosta obce seznámil přítomné občany s možností přechodu odběru elektrické energie od
jiného dodavatele. Obec byla oslovena s nabídkou společnosti Bohemia Energy s prezentovanými
podmínkami k uzavření smlouvy. Zastupitelé s podobnými dodavateli elektrické energie nemají příliš
dobré osobní zkušenosti, proto pro tento rok bude ponechán stávající dodavatel ČEZ.
ad 7.) Ostatní záležitosti obce
ad 8.) Diskuze, závěr
Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům jednání.
Zasedání zastupitelstva obce ukončeno v 19.45 hodin.

Dne 10.4.2017

Zapsal:

Milan Bláha

Ověřili:

Kateřina Dostálová
Eliška Miksová
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