Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Strenice
konaného dne 21.8.2017
od 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu Strenice

6.

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. Zpráva o činnosti zastupitelstva od 26.6.2017
2. Projednání a schválení Dohody o změně hranic obcí Strenice a Rokytovec
3. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy s obcí Koleč na provádění kontrolního měření
rychlosti OP Koleč na území obce Strenice
4. Ostatní záležitosti obce
5. Diskuze, závěr

V jednání bylo projednáno a odsouhlaseno usnesením:

Zastupitelstvo obce projednalo návrh programu jednání.
Zastupitelé program nedoplnili.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 38/17
Program jednání schválen všemi hlasy.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na ověřovatele zápisu pana Bohumila Škorničku a Kateřinu
Dostálovou.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 39/17
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo za ověřovatele zápisu pana Bohumila Škorničku 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 26.6.2017
Dodělány 3 lavice a 2 stoly na terasu k pohostinství KD.
Obnoveno písmo na pomníku padlých.
Probíhá zjišťování hranic pozemků pracovnicemi a zaměřovači z KÚ.
Pořízen stan (10 x 5), skládací lavice a stoly na venkovní akce, možnost zapůjčení pro místní
občany.
Povolena demolice stodoly – p. Paul Velké Horky.
Proveden sběr ojetých pneumatik od místních občanů – v případě zájmu bude opakován
Usnesení zastupitelstva obce číslo 40/17
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 narůstajícími stížnostmi občanů ohledně neustálého
překračování povolené rychlosti neukázněnými řidiči při průjezdu obcí, což dokazuje i nedávná vážná
nehoda se zraněním v důsledku nepřiměřené rychlosti.
Zastupitelstvem obce bylo navrženo řešení provádět kontrolní měření rychlosti OP Koleč na území
obce Strenice. Starosta seznámil přítomné občany s obsahem veřejnoprávní smlouvy, jejíž uzavření
s obcí Koleč je podmínkou pro uskutečnění tohoto záměru, společně s podáním žádosti na DI PČR
Mladá Boleslav o odsouhlasení navržených měřených úseků v obci Strenice.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 41/17
Zastupitelstvo obce Strenice projednalo a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Koleč na
provádění kontrolního měření rychlosti OP Koleč na území obce Strenice.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
ad 3.) Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s předloženou Dohodou o změně hranic obcí
Strenice a Rokytovec. Jedná se o průběh katastrální hranice obcí pod Malými Horky. Průběh hranic
obcí byl odsouhlasen vlastníky všech sousedních pozemků k.ú Strenice a k.ú. Rokytovec.
Jednotlivé předložené náčrty se změnami byly projednány a opravy hranic obcí byly odsouhlaseny
zastupiteli k úpravě. Součástí tohoto Usnesení jsou jednotlivé výřezy z náčrtů ZPMZ 188, 192.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 42/17
Zastupitelstvo obce Strenice projednalo a schvaluje Dohodu o změně hranic obcí Strenice a
Rokytovec, dle předložených náčrtů ZH číslo ZPMZ 188,192 1: 500 (viz. Příloha č. 1).
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
ad 4.) Ostatní záležitosti obce
a) 8.9. – 9.9.2017 vymetání + revize komínů v obci. Požadavek nahlásit na OÚ, nebo v místním
obchodě. Cena za 1 komín 300,- Kč.
ad 5.) Diskuze, závěr
Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům jednání.
Zasedání zastupitelstva obce ukončeno v 19.15 hodin.

Dne 23.8.2017

Zapsal:

Milan Bláha

Ověřili:

Kateřina Dostálová
Bohumil Škornička
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