Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Strenice
konaného dne 24.4.2017
od 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu Strenice

3.

Přítomni: Milan Bláha, Eliška Miksová, Hana Kanizová, Kateřina Dostálová, Bohumil Škornička
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.

Zpráva o činnosti zastupitelstva od 27.3.2017
Projednání a schválení návrhu vymezení zastavěného území obce Strenice
Projednání a schválení vhodné nabídky na realizaci pergoly u KD
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 20/17
Program jednání schválen všemi hlasy.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na ověřovatele zápisu paní Elišku Miksovou a Kateřinu
Dostálovou.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 21/17
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo za ověřovatele zápisu paní Elišku Miksovou a Kateřinu Dostálovou.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
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ad 1.) Starosta obce informoval přítomné se Zprávou o činnosti Zastupitelstva od 27.3.2017
Souhlas s užíváním stavby parc. č. 43 Ing. Radovan Podskalský – přístřešek k uskladnění
zahr. nábytku
Rozhodnutí - změna stavby před dokončením – přístavba verandy a staveb. úpravy rod. domu
č.p. 91 Hrubý Jaroslav ml.
Opravena terasa u KD – odmrzlá vyboulená podezdívka
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy Marie Merhautová č.p. 49
Usnesení zastupitelstva obce číslo 22/17
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 zastavěného území obce Strenice.
Vymezené zastavěné území je jedním z předpokladů pro možnost vedení zjednodušeného
územního řízení nebo vydání územního souhlasu.
V souladu s ustanovením § 59 odst. 4 stavebního zákona uplatnily v zákonné lhůtě dotčené orgány
k předloženému návrhu vymezení zastavěného území stanoviska, která návrh zastavěného území
obce Strenice respektuje. Stanoviska dotčených orgánů jsou uvedena v návrhu opatření obecné
povahy.
Na území obce bylo vymezeno třináct zastavěných území, protože vzhledem ke stavu území není
možné vymezit pouze jedno zastavěné území, do něhož by mohly být zahrnuty všechny pozemky na
území obce Strenice splňující požadavky § 58 odst. 2 stavebního zákona.
K návrhu opatřené obecné povahy, kterým je vymezení zastavěného území obce Strenice,
doručeného veřejnou vyhláškou nebyly ve stanovené lhůtě uplatněny žádné námitky nebo
připomínky.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 23/17
Zastupitelstvo obce Strenice projednalo předložený návrh a vydává v přenesené působnosti v podle s
§ 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v souladu § 84 odst. 2 písm. y)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, podle § 59 odst. 2
stavebního zákona v souladu s § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, opatřením obecné povahy č. 1/2017 vymezení zastavěného území obce
Strenice, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0

ad 3.) Starosta obce seznámil občany s došlými nabídkami tří firem na zhotovení zastřešení letní
terasy před KD. Zastupiteli byl vybrán k provedení zakázky pan Jan Starý Chudíř 33. Při výběru
rozhodovala nejnižší cena předložené nabídky (112 928,- Kč s DPH) a délka záruky 36 měsíců na
montážní práce.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 24/17
Zastupitelstvo obce Strenice projednalo tři předložené nabídky firem k provedení zastřešení letní
terasy u KD v obci Strenice a po posouzení předložených nabídek přiděluje zhotovení zakázky panu
Janu Starému Chudíř 33, Jabkenice.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0

ad 4.) Ostatní záležitosti obce
a) V neděli 30.4.2017 od 19.00 hodin se koná před KD pálení čarodějnic. Bude zapálena vatra,
občerstvení s opékáním špekáčků zajištěno.
ad 5.) Diskuze, závěr
Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům jednání.
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Zasedání zastupitelstva obce ukončeno v 19.00 hodin.

Dne 26.4.2017

Zapsal:

Milan Bláha

Ověřili:

Kateřina Dostálová
Eliška Miksová
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