Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Strenice
konaného dne 19.2.2018
od 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu Strenice

1.

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.

Zpráva o činnosti zastupitelstva od 18.12.2017
Projednání a schválení Dohody o změně hranic obcí Strenice a Krnsko
Plán práce na rok 2018
Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci programu Zelená úsporám – objekt č.p. 46
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 1/18
Program jednání schválen všemi hlasy.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na ověřovatele zápisu paní Hanu Kanizovou a Elišku
Miksovou.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 2/18
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo za ověřovatele zápisu paní Hanu Kanizovou 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 18.12.2017
Dne 24.11. proběhlo veřejné projednání návrhu územního plánu obce.
Dne 1.12. doručena námitka k návrhu ÚP proti plánované ČOV od ing. Hurtíkové majitelky
rekreačního objektu č.ev. 02, parc. č. 149/3 Strenice.
Kladné vyjádření k projektu ,,Jezdecká hala Velké Horky“ majitel p. Paul.
Kladné vyjádření k projektu usazení mobilheimu, vybudování septiku a vrtu na studnu ing. Jíše.
Na žádost občana obce posíleno veřejné osvětlení jednou lampou v ulici Cikanov.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 3/18
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 předloženou Dohodou o změně hranic obcí Strenice a
Krnsko. Jedná se o průběh katastrální hranice za osadou Podčejk směrem ke Krnsku. Průběh hranic
obcí byl odsouhlasen vlastníky všech sousedních pozemků k.ú Strenice a k.ú. Krnsko. Přílohou a
nedílnou součástí této dohody je grafické vyznačení nové hranice obce Strenice a obce Krnsko na
výřezu náčrtů ZPMZ 222 (1:500), 231, 232 (1:1000) a kopie katastrální mapy.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 4/18
Zastupitelstvo obce Strenice projednalo a schvaluje Dohodu o změně hranic obcí Strenice a Krnsko,
dle předložených náčrtů ZPMZ 222 (1:500), 231, 232 (1:1000) a kopie katastrální mapy (viz. Příloha).
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
ad 3.) Starosta obce seznámil přítomné občany s plánem práce na rok 2018.
- Vybudování parkovací plochy u KD
- Bezbariérový záchod v KD
- Sportcentrum (č.p. 46 objekt bývalé Somy)
- Demolice rohového domu č.p. 22
Usnesení zastupitelstva obce číslo 5/18
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo předložený plán práce na rok 2018
ad 4.) Starosta obce informoval přítomné s akceptováním žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci
programu Zelená úsporám na projekt Rekonstrukce nevyužitého objektu č.p. 46 Strenice.
Spoluúčast dofinancování dotačního projektu pro obec činí 10% nákladů z celkového rozpočtu
(zateplení obvodových stěn a stropu, výměna oken a dveří).
Vnitřní rekonstrukce budovy bude hrazena z rozpočtu obce.
ad 5.) Ostatní záležitosti obce
a) Starosta obce seznámil přítomné občany s přijatým rozpočtovým opatřením číslo 6/2017 ze
dne 31.12.2017 a 1,2,3/2018 ze dne 19.2.2018.
b) Starosta obce seznámil přítomné občany s termínem svozu nebezpečného a objemného odpadu
na víkend od 13.4. – 15.4.2018 za místním obchodem.
c) Starosta přislíbil přítomným občanům, že vstoupí do jednání s příslušným pracovníkem
Magistrátu Mladá Boleslav odboru dopravy o možném omezení rychlosti jízdy vozidel v úsecích
obce, kde neustále neukáznění řidiči překračují povolenou rychlost.
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ad 6.) Diskuze, závěr
Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům jednání.
Zasedání zastupitelstva obce ukončeno v 19.15 hodin.

Dne 5.3.2018

Zapsal:

Milan Bláha

Ověřili:

Eliška Miksová
Hana Kanizová
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