Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Strenice
konaného dne 26.6.2017
od 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu Strenice

5.

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:
Zpráva o činnosti zastupitelstva od 29.5.2017
Projednání Závěrečného účtu obce Strenice za rok 2016
Účetní závěrka obce Strenice
Projednání změny hranice obecních pozemků v rámci digitalizace
Projednání a schválení podání žádosti o dotaci – rekonstrukce nevyužitého objektu
č.p. 46 bývalá SOMA
6. Projednání a schválení podání žádosti o dotaci – veřejné osvětlení
7. Ostatní záležitosti obce
8. Diskuze, závěr

1.
2.
3.
4.
5.

V jednání bylo projednáno a odsouhlaseno usnesením:

Zastupitelstvo obce projednalo návrh programu jednání.
Zastupitelé program nedoplnili.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 30/17
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 31/17
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 29.5.2017
Doděláno zastřešení letní terasy před pohostinstvím KD.
Ukotveno nerezové zábradlí ke schodišti u vstupu do KD.
Probíhá zjišťování hranic pozemků pracovnicemi z KÚ.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 32/17
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo předloženou zprávu o činnosti Zastupitelstva od minulého zasedání
a jako takovou ji berou na vědomí.
ad 2.) Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce Strenice za rok 2016 a souhlas
s hospodařením obce, součástí Závěrečného účtu obce Strenice za rok 2016 je Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Strenice za rok 2016, (viz. Příloha č.2) s výhradou – byly zjištěny
chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c).Obec navrhuje
přijmout Nápravná opatření k odstranění (viz Příloha č.3)
Usnesení zastupitelstva obce číslo 33/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Strenice za rok 2016 a souhlas
s hospodařením obce, součástí Závěrečného účtu obce Strenice za rok 2016 je Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Strenice za rok 2016, (viz. Příloha č.2) s výhradou – byly zjištěny
chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c).Obec navrhuje
přijmout Nápravná opatření k odstranění (viz Příloha č.3)
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
ad 3.)Zastupitelstvu obce byla předložena Rozvaha ke dni 31.12.2016, Výkaz zisku a ztráty
k 31.12.2016, Příloha účetní závěrky k 31.12.2016, Inventarizační zpráva z inventury ke dni
31.12.2016 obce Strenice a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strenice za rok 2016.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 34/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje na základě těchto výkazů účetní závěrku obce Strenice za
rok 2016 – ztráta z roku 2016 bude proúčtována do výsledku hospodaření minulých let.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0

ad 4.) Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s průběhem zjišťování hranic pozemků a
předloženými změnami v jednotlivých rozpracovaných náčrtech pozemků týkajících se obce Strenice.
Jednotlivé předložené náčrty se změnami byly projednány a opravy hranic vlastnictví pozemků obce
byly odsouhlaseny zastupiteli k úpravě. Součástí tohoto Usnesení jsou jednotlivé výřezy z Náčrtů
s popisem oprav vlastnictví hranice.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 35/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje opravu vlastnických hranic obecních pozemků, dle
předložených náčrtů ZH číslo ZPMZ 175,178,180,181,182,188,193,196, 210,211 (viz. Příloha č. 2) a
podrobného popisu (viz. Příloha č. 1).
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
ad 5.) Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se záměrem obce zrekonstruovat objekt č.p.46
(sklad bývalé SOMY). V současné době je vypsán dotační titul vyhlášený MŽP v rámci programu
Zelená úsporám na nevyužívané budovy veřejného sektoru s výší dotace až 90% nákladů.
Jednalo by se o výměnu oken zateplení pláště a stropu budovy. Objekt by měl využití ze spodní části
– velká hala s příslušenstvím jako veřejné sportovní centrum a vrchní část objektu jako dílna a garáže
k parkováním obecní techniky. Na zpracování a podání dotace byla navržena firma Dotace Snadno
spol. s.r.o. Mělník, jednatel společnosti Ing. David Plíštil Ph.D. Starosta seznámil zastupitele
s podmínkami Smlouvy pro její uzavření a zdůraznil, že pokud dotace přiznána nebude, obec nehradí
žádné náklady.
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Usnesení zastupitelstva obce číslo 36/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje záměr obce Strenice zrekonstruovat nevyužitý objekt č.p.
46, zpracování a podání žádosti o dotaci navrženou firmou Dotace Snadno spol. s.r.o. Mělník, na
akci:,, Rekonstrukce nevyužitého objektu č.p. 46 v obci Strenice“ a schvaluje uzavření
předložené smlouvy se společností Dotace Snadno spol. s.r.o. Mělník jednatelem společnosti Ing.
Davidem Plíštilem Ph.D.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
ad 6.) Starosta obce informoval přítomné občany s již projednávaným záměrem obce vyměnit
původní zastaralá osvětlovací tělesa za úsporná LED tělesa. Jelikož byla vyhlášena dotační výzva
MPO na výměnu osvětlovacích těles s 50% výší nákladů. Jednalo by se o výměnu všech zastaralých
těles za nová LED tělesa. Na zpracování a podání dotace byla navržena firma Dotace Snadno spol.
s.r.o. Mělník, jednatel společnosti Ing. David Plíštil Ph.D. Starosta seznámil zastupitele s podmínkami
Smlouvy pro její uzavření a zdůraznil, že pokud dotace přiznána nebude, obec nehradí žádné
náklady.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 37/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje záměr obce Strenice provést výměnu zastaralých
osvětlovacích těles za LED tělesa. Zpracování a podání žádosti o dotaci navrženou firmou Dotace
Snadno spol. s.r.o. Mělník na akci: ,,Strenice – výměna osvětlovacích těles a optimalizace
řídícího systému VO“ a schvaluje uzavření předložené smlouvy se společností Dotace Snadno spol.
s.r.o. Mělník jednatelem společnosti Ing. Davidem Plíštilem Ph.D.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0

ad 7.) Ostatní záležitosti obce
a) Starosta obce seznámil přítomné občany s přijatým rozpočtovým opatřením číslo 1/2017 ze
dne 31.5.2017.

ad 8.) Diskuze, závěr
Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům jednání.

Zasedání zastupitelstva obce ukončeno v 19.30 hodin.

Dne 8.7.2017

Zapsal:

Milan Bláha

Ověřili:

Kateřina Dostálová
Eliška Miksová
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