Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Strenice
konaného dne 27.1.2020
od 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu Strenice

1.

Přítomni: Milan Bláha, Eliška Miksová, Kateřina Dostálová, 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. Zpráva o činnosti zastupitelstva od 20.12.2019
2. Vyhodnocení žádosti o odkoupení obecních pozemků p.č. 453 a p.č 454 v k.ú Strenice dle
zveřejněného záměru obce Strenice č. 1/2020
3. Projednání Žádosti Základní školy Bezno o poskytnutí sponzorského daru
4. Výpověď Veřejnoprávní smlouvy k zajišťování výkonu činnosti s obecní policií Koleč
5. Projednání termínu a programu oslav 850 let obce Strenice
6. Plán práce na rok 2020
7. Ostatní záležitosti obce
8. Diskuze, závěr
V jednání bylo projednáno a odsouhlaseno usnesením:

Zastupitelstvo obce projednalo návrh programu jednání.
Zastupitelé program nedoplnili.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 1/20
Program jednání schválen všemi hlasy.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na ověřovatele zápisu paní Kateřinu Dostálovou a pana
Bohumila Škorničku.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 2/20
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo za ověřovatele zápisu paní Kateřinu Dostálovou a pana Bohumila
Škorničku.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
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ad 1.) Starosta obce informoval přítomné se Zprávou o činnosti Zastupitelstva od 20.12.2019
Doplacen úvěr u KB na předfinancování dotace na rekonstrukci Sportcentra č.p. 46
z proplacených finančních prostředků dotace.
Uzavřena Dohoda o provedení práce s Václavem Böhmem od 2.1.2020 na úklidové a
údržbářské práce v obci Strenice.
Dne 9.1.2020 se konala závěrečná kontrolní prohlídka pro vydání kolaudačního souhlasu na
stavbu sportcentra č.p. 46.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 3/20
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo předloženou zprávu o činnosti Zastupitelstva od minulého zasedání
a jako takovou ji berou na vědomí.
ad 2.) Starosta obce informoval přítomné s doručenou žádostí o odkoupení obecního pozemku
v k.ú Strenice p.č. 453, druh pozemku ostatní plocha o výměře 549 m2 a pozemku p.č. 454 o výměře
39 m2. Uvedené pozemky přímo sousedí s objektem nádrže zemního vodojemu žadatele o
odkoupení. Dne 3.1.2020 byl obcí Strenice řádně zveřejněn Záměr prodeje pozemků č. 1/2020 a
Zastupitelé obce souhlasí prodat pozemky žadateli, společnosti Vodovody a kanalizace Mladá
Boleslav, a.s. za cenu 30,- Kč m2 pozemku. Dle dohody kupující vypracuje a předloží k podpisu kupní
smlouvy, uhradí poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru
nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 4/20
Zastupitelstvo obce Strenice projednalo a schvaluje na základě zveřejněného Záměru obce Strenice
č. 1/2020 prodat obecní pozemek na p.č. 453, druh pozemku ostatní plocha o výměře 549 m 2 a
pozemek p.č 454 o výměře 39 m2 druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Strenice společnosti Vodovody
a kanalizace Mladá Boleslav, a.s, za cenu 30,- Kč m2 pozemku.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
ad 3.) Starosta obce informoval přítomné s doručenou žádostí Základní a mateřské školy Václava
Vaňka Bezno o poskytnutí sponzorského daru ve výši 2 000,- Kč na zakoupení informačních tabulí
pro prezentaci činnosti školy ve vstupní chodbě. Zastupitelé souhlasí s poskytnutím sponzorského
daru. Mezi oběma stranami bude vypracována a podepsána Darovací smlouva.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 5/20
Zastupitelstvo obce Strenice projednalo a schvaluje poskytnutí sponzorského daru Základní a
mateřské škole Václava Vaňka Bezno ve výši 2 000,- Kč na základě vypracované Darovací smlouvy.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
ad 4.) Starosta obce informoval přítomné, že dne 19.9.2017 byla uzavřena s obcí Koleč
Veřejnoprávní smlouva k zajišťování výkonu činnosti podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů, jejímž předmětem bylo vykonávat úkoly v rozsahu a způsobem
stanoveným v § 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů na území
obce Strenice (měření rychlosti vozidel).
Jelikož úsek silnice, který byl stanoven pro měření rychlosti vozidel je dlouhodobě uzavřen z důvodu
výstavby kanalizace v obci Krnsko, bylo navrženo odstoupení od uzavřené smlouvy.
Smlouva bude vypovězena ve sjednané výpovědní době, která činí tři měsíce od prvního dne měsíce
následujícího po doručení výpovědi. Trvání smlouvy tak skončí ke dni 30.4.2020.
Zastupitelé souhlasí s jejím vypovězením.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 6/20
Zastupitelstvo obce Strenice schvaluje vypovězení Veřejnoprávní smlouvy s obcí Koleč k zajišťování
výkonu činnosti podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii dle výpovědní doby, která činní tři
měsíce.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
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ad 5.) Starosta obce konstatoval, že v letošním roce bude 850 výročí založení obce Strenice.
Plánujeme uskutečnit oslavy založení a byly navrženy termíny oslav s nejschůdnějším obdobím
na začátku září, jelikož z jara bude probíhat rekonstrukce kulturního domu (zateplení, výměna oken a
zdroje tepla). Oslavy by se uskutečnily z převážné části ve venkovním prostoru před KD s prohlídkou
jízdárny a tvrze Velké Horky, výstavou historických fotografií obce, produkcí několika kapel se zábavou
pro děti atd.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 7/20
Zastupitelstvo obce Strenice schvaluje uskutečnění oslav 850 výročí založení obce v termínu 5. září
2020.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
ad 6.) Starosta obce informoval přítomné s plánem práce na rok 2020
-

Zateplení, výměna oken a zdroje tepla v KD Strenice
Parkovací plocha u KD
Oprava cesty (starouch) na Velké Horky
Dořešení vykoupení pozemků v křižovatce u OÚ a příprava projektu k rozšíření
Výsadba mladých stromků v k.ú. Strenice
Podíl obce na vykácení kopaniny pod bažantnicí

Usnesení zastupitelstva obce číslo 8/20
Zastupitelstvo obce Strenice schvaluje předložený plán práce na rok 2020.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
ad 7.) Ostatní záležitosti obce
a) Starosta obce seznámil přítomné občany s přijatým rozpočtovým opatřením číslo 14/2019 ze
dne 30.12.2019 a rozpočtovým opatřením číslo 1/2020 ze dne 10.1.2020.

ad 8.) Diskuze, závěr
Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům jednání.
Zasedání zastupitelstva obce ukončeno v 19.30 hodin.

Dne 3.2.2020

Zapsal:

Milan Bláha

Ověřili:

Bohumil Škornička
Kateřina Dostálová
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