Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Strenice
konaného dne 4.2.2019
od 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu Strenice

1.

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 26.11.2018
2. Projednání podání žádosti o dotaci na rekonstrukci a přestavbu vnitřních prostor obecní budovy
č.p. 46 v programu na podporu obnovy a rozvoje venkova, MMR
3. Projednání a schválení nastavení měsíčního limitu při používání CCS karty
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 1/19
Program jednání schválen všemi hlasy.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na ověřovatele zápisu paní Elišku Miksovou a Bohumila
Škorničku.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 2/19
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo za ověřovatele zápisu paní Elišku Miksovou a Bohumila Škorničku.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
ad 1.) Starosta obce informoval přítomné se Zprávou o činnosti Zastupitelstva od 26.11.2018
Probíhá postupná výměna zastaralých lamp VO za úsporné LED lampy
Dokončeny opravy vodovodního řadu
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Dokončeny opravy koupelny v bytě č. IV, budovy č.p. 49
Dopravním inspektorátem MB schválena žádost o omezení rychlosti v části obce na 30 km/h,
podána žádost o vyjádření Magistrátu odboru dopravy
Dokončen projekt na rekonstrukci objektu č.p. 46 – sportovní centrum
Demolice č.p. 22, v řízení – stavební úřad Bezno
Usnesení zastupitelstva obce číslo 3/2019
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 možností podání žádosti o dotaci na rekonstrukci a
přestavbu vnitřních prostor obecní budovy č.p. 46. V současné době je vypsán dotační titul
vyhlášený MMR v rámci podpory obnovy a rozvoje venkova s výší dotace až 70 % skutečně
vynaložených uznatelných nákladů akce.
Jednalo by se o vnitřní rekonstrukci budovy dle vypracovaného projektu s využitím veřejného
sportovního centra, jehož provoz bude plně hrazen z obecního rozpočtu. Na zpracování a podání
dotace byla navržena firma Dotace Snadno spol. s.r.o. Mělník.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 4/2019
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci a přestavbu
obecní budovy č.p. 46 do programu na podporu obnovy a rozvoje venkova, MMR, DT 117d8210E –
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Zpracování a podání žádosti o dotaci provede firma
Dotace Snadno spol. s.r.o. Mělník.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
ad 3.) Starosta obce informoval přítomné s nastavením měsíčního limitu pro používání tankovací
CCS karty. Zastupitelé se dohodli na měsíčním maximálním limitu využití CCS karty na 5 000,- Kč,
v případě překročení povoleného limitu pouze se svolením starosty obce.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 5/2019
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje nastavení měsíčního limitu pro tankování CCS kartou na
5 000,- Kč, v případě překročení povoleného limitu pouze se svolením starosty obce.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
ad 4.) Ostatní záležitosti obce
a) Starosta obce seznámil přítomné občany s přijatým rozpočtovým opatřením číslo 6/2018 ze
dne 30.11.2018, 7/2018 ze dne 31.12.2018 a 1,2/2019 ze dne 31.1.2019
b) Kulturní akce KD - únor, březen: 9.2.2019 od 19 hodin divadelní představení ,,BYLO NÁS PĚT“
2.3.2019 od 15 hodin DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
ad 5.) Diskuze, závěr
Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům jednání.
Zasedání zastupitelstva obce ukončeno v 19.00 hodin.

Dne 7.2.2019

Zapsal:

Milan Bláha

Ověřili:

Eliška Miksová
Bohumil Škornička
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