Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Strenice
konaného dne 6.11.2017
od 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu Strenice

7.

Přítomni: Milan Bláha, Eliška Miksová, Hana Kanizová, 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.
6.
7.

Zpráva o činnosti zastupitelstva od 21.8.2017
Projednání a schválení změny hranic obcí Strenice a Krnsko
Projednání a schválení podání žádosti o dotaci na ÚP obce Strenice
Pokyn pro provedení kontroly finančnímu a kontrolnímu výboru
Příkaz k provedení řádné inventarizace
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 43/17
Program jednání schválen všemi hlasy.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na ověřovatele zápisu pana Bohumila Škorničku a Elišku
Miksovou.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 44/17
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo za ověřovatele zápisu pana Bohumila Škorničku a Elišku Miksovou.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
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ad 1.) Starosta obce informoval přítomné se Zprávou o činnosti Zastupitelstva od 21.8.2017
Podepsána veřejnoprávní smlouva s obcí Koleč k zajišťování výkonu činnosti s obecní policíí
na měření rychlosti projíždějících vozidel v obci.
Vyrobena dřevěná madla, boční zavětrování u pergoly KD a dřevěný rám na baner nad vchod
pohostinství KD.
5.10. proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Strenice za rok 2017 – bez větších závad.
Zadána slavnostní vlajka a znak do výroby firmě Alerion.
Proveden sběr nebezpečného a objemného odpadu.
Opravena střecha na OÚ.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 45/17
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo předloženou zprávu o činnosti Zastupitelstva od minulého zasedání
a jako takovou ji berou na vědomí.
ad 2.) Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s předloženým návrhem změny hranice obcí
Strenice a Krnsko. Jedná se o průběh katastrální hranice za osadou Podčejk směrem ke Krnsku.
Změna je nutná z důvodů, že dosavadní obecní hranice vede středem strenického potoka, a navíc
v jedné části je změněn i vlastní tok potoka.
Nová hranice povede podél silnice (Strenice – Krnsko), pak bude dělit parcelu KN 201, po dohodě
v terénu se označí společně toto rozdělení. Dále povede podél potoka směrem k lesu, kde se rozdělí
potok a parcela KN 265, hranice bude pokračovat až na obecní hranici s Jizerním Vtelnem.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 46/17
Zastupitelstvo obce Strenice projednalo a schvaluje změnu hranic obcí Strenice a Krnsko, dle
předloženého návrhu viz. Příloha č. 1.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
ad 3.) Starosta obce seznámil přítomné občany s možností využití dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR na pořízení územně plánovací dokumentace. Dotace může být poskytnuta obcím, které
nemají žádný územní plán, nebo mají ÚP schválený před 1.1.2007.
Výše dotace na jeden ÚP je stanovena ve výši max. 80% skutečně vynaložených uznatelných nákladů,
nejvýše však 400 000 Kč na jeden ÚP.
Žádost o dotaci na ÚP bude podávat firma EUROSTAVOPROJEKT CZ s.r.o. zastoupená ing. Janem
Novotným se sídlem Růžová 2301/22, Mělník.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 47/17
Zastupitelstvo obce Strenice projednalo a schvaluje podání žádosti o dotaci ,,Územní plán‘‘ firmou
EUROSTAVOPROJEKT s.r.o.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0

ad 4.) Starosta obce vydává Pokyn finančnímu výboru (ve složení p.Škornička, p. J.Šejdová , p.
Řezáč) a kontrolnímu výboru (ve složení Kateřina Šejdová, p. Hrubý, p.Miksa) k provedení kontroly
obce a sepsání Zprávy o provedené kontrole do 31.1.2018.
ad 5.) Starosta obce vydává Příkaz k provedení řádné inventarizace majetku, závazků a pohledávek
k 31.12.2017. Zároveň jmenuje Inventarizační komisi ve složení: předseda Kateřina Šejdová, členové
p.Hrubý, p Miksa, p.J. Šejdová. Inventarizace proběhne od 1.12. do 31.12.2017 a Zpráva bude
podána do 31.1. 2018.
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ad 6.) Ostatní záležitosti obce
a ) Starosta obce seznámil přítomné s žádostí o prominutí poplatku za TKO na rok 2017 paní Haně
Žmolové majitelky objektu č.p. 73.
Majitelka domek po celý rok nenavštěvuje ze zdravotních důvodů.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 48/17
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prominutí poplatku za TKO na rok 2017 paní Hany Žmolové
vlastnící objekt č.p. 73 Strenice a souhlasí s jeho prominutím.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
b) Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o vyjádření k plánované novostavbě RD
Canaba IDEAL + garáž 3200 na parc.č. 149/3 a st. 127 majitelky ing. Lucie Hurtíkové. Na této
parcele se momentálně nachází chata s č. ev. 2, která podstoupí demolici a na stejném místě
bude postaven zmiňovaný RD.
K předložené projektové dokumentaci novostavby Zastupitelstvo nemá připomínek a souhlasí
s realizací stavby.
c) Starosta obce seznámil přítomné občany s přijatým rozpočtovým opatřením číslo 2/2017 ze
dne 30.9.2017 a 3/2017 ze dne 31.10.2017.
d) Starosta obce seznámil přítomné s termínem Mikulášské nadílky – sobota 9.12.2017 od 16. hodin
před KD.
ad 7.) Diskuze, závěr
Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům jednání.
Zasedání zastupitelstva obce ukončeno v 19.15 hodin.

Dne 13.11.2017

Zapsal:

Milan Bláha

Ověřili:

Eliška Miksová
Bohumil Škornička
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