Zápis
z veřejného jednání zastupitelstva obce konaného dne 28.2.2011
na Obecním úřadě ve Strenicích
Místo: Obecní úřad Strenice – začátek – 18.00 hodin
Přítomno: 4 členi OZ
Omluven: Martin Řezáč
Občanů: 7 /viz prezenční listina/
Ověřovatelé zápisu: Eliška Miksová, Milan Bláha
Zapisovatelka: Iva Burešová
Starosta obce Jiří Kaulfus přivítal přítomné na veřejném jednání zastupitelstva Obce Strenice.
Ustanovil zapisovatele jednání Ivu Burešovou a ověřovatele zápisu z jednání paní Elišku Miksovou
a pana Milana Bláhu.
Konstatoval, že jednání OZ bylo řádně svoláno, vyhlášeno rozhlasem a vyvěšeno na úřední desce a
jednání je usnášeníschopné.
Program:
1.) Zahájení-prezence-kontrola zápisu z minul. OZ, usnášení schopnost,
ověřovatelé-zapisovatelka
2.) Oprava cesty „Cikanov“ + zpevnění točny u Knéblů
3.) Jednání na pozemku parc.č. 7/1 k.ú. Strenice (Cikanov)
4.) Povodí Labe – záplavová oblast
5.) Obecní úřad - zřízení úřadu z býval.pohostinství – změny, staveb. úpravy, projekt,
dotace
6.) Cesta za mlýnem + za kostelem – oprava – zpevnění povrchu
7.) Sochy v obci – projekty, dotace – arch Nigrýnová – fa MURUS – renovace a obnova
památek
8.) Usnesení – schválení rozpočtu na r. 2011
9.) Hasičské stříkačky – ocenění – odprodej Sbor dobrovol.hasičů Sobětuchy
10.) Různé – dotace 2011
žádost o pokácení stromů
11.) Diskuze
12.) Závěr

ad 1.) Starosta obce seznamuje s programem dnešního jednání. Dává hlasovat o programu.
Hlasování:
Pro:
4
Proti:
0
Zdržel se: 0

- Kontrola zápisu z minulého jednání
Hlasování:
Pro :
4
Proti:
0
Zdržel se: 0
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Starosta obce seznámil přítomné o činnosti za období od minulého jednání OZ
–
Odvážení domovního odpadu – fa Compag – příjezdová komunikace
–
kácení stromů – stížnost p.Vocel
–
dopravní obslužnost – nedořešeno, stále se vede jednání
–
kanál mezi KD a p. Šonkou – prozatím nevhodné počasí
–
skladové prostory v býval. pohostinství
–
ekologická likvidace dřev.porostu a líp u hasičárny
ad.2.) Oprava cesty „Cikanov“ + zpevnění točny u Knéblů
Starosta obce sdělil, že obec v této ulici učinila opatření, tzn. byl navezen štěrk a rozšířena
cesta v místě u hřiště, aby Compag mohl zajíždět do této ulice. Zástupce Compagu byl uvědomen
a přislíbil, že nyní po těchto úpravách Compag do ulice zajíždět bude.
Dále točna u Knéblů se rovněž prozatím zasype štěrkem a tím se zpevní její povrch.
ad. 3.)Jednání o pozemku parc.č. 7/1 k.ú. Strenice (Cikanov)
Starosta sdělil, že se jedná o pozemek v prostoru za velkým hřištěm, který je rovněž v
záplavové oblasti. Vlastníkem pozemku je p. Mašek a po společném jednání bylo dohodnuto, že
pozemek p. Mašek pronajme do užívání obci za 1,-Kč ročně s tím, že obec pozemek vyseká a
vyčistí a p. Mašek dodá veškerou techniku a pařezy vytrhá.
ad.4.)

Povodí Labe – záplavová oblast
Starosta obce konstatoval, že se obec nachází v záplavové zóně – mapa k nahlédnutí
Sdělil, že Obec Strenice – starostka Mgr. Rudolfová měla 2 roky na vyjádření, zda není záměr v
této oblasti cokoli stavět a obec ani po urgenci nereagovala a k danému problému se nevyjádřila ani
nedala toto občanům na vědomí. Tento termín byl do 24.7.2009. Proto bylo rozhodnuto, že v této
zóně se nesmí cokoli postavit.
ad.5.) Obecní úřad – zřízení úřadu z býval.pohostinství – změny, staveb. úpravy, projekt,
dotace
Starosta obce sdělil, že obec chce zřídit úřad z býval. pohostinství a tyto úpravy budou
vyžadovat stavební povolení. Je tedy nutné oslovit projektanta, který by zpracoval projektovou
dokumentaci. Ve II. etapě v případě dotace by obec pokračovala na zateplení, nové střechy a fasády.
ad.6) Cesta za mlýnem + za kostelem – oprava – zpevnění povrchu
Bylo konstatováno, že tyto cesty jsou ve špatném sjízdném stavu a proto obec zpevní tyto
cesty štěrkem. V případě, že se sežene obrus od Správy silnic, cesta za kostelem se zpevní tímto
obrusem a uválcuje.
Usnensení :
Pro : 4
Proti:0
Zdržel se:0

-3ad. 7) Sochy v obci – projekty, dotace – arch Nigrýnová – fa MURUS
- renovace a obnova památek
Starosta obce sdělil, že jednal s ing. Vinařem a arch. Nigrýnovou (majitelé fary)
a ti přislíbili, že by byli ochotni pomoci a zajistit, resp., zažádat o dotace na tyto památky. Jedná se
o sochy, pomníky, márnici a následně zajistit jejich renovaci.
ad. 8.) Usnensení – Schválení rozpočtu na rok 2011 - viz příloha
Starosta přednesl návrh rozpočtu na rok 2011 a dal hlasovat o jeho schválení
Hlasováno:
Pro:4
Proti:0
Zdrřžel se:0

ad.9.) Hasičské stříkačky – ocenění – odprodej – Sbor dobrovol.hasičů Sobětuchy
Starosta obce sdělil, že hasičské stříkačky odvezl Sbor dobrovol.hasičů k jejich přezkoumání
a bylo zjištěno, že funkční je pouze jedna a druhou si vezmou na náhradní díly. Cena za stříkačky je
celkem 10.000,-Kč.
ad.10.) Různé
– Žádost o pokácení stromů – P. Pitrmoc a paní Kubicová
Obec nemá námitky a souhlasí s tím, aby stromy byly pokáceny. Vlastníci si tyto stromy pokácí na
své náklady.
- Dotace 2011
Starosta sdělil, že rok 2011 je posledním rokem, kdy se může zažádat o dotace. Termín je do
listopadu 2011.
Pokud se do tohoto termínu nezažádá, nebude možno již o jakoukoli dotaci požádat.
Proto obec chce teto situace využít a má zájem zažádat o tyto dotace:
– Rekonstrukce KD
– Rekonstrukce OÚ + prodejny
– Vybudování chodníků, oplocení dětského hřiště a výsadba veřejné zeleně
– Sochy – pomníky,márnice - obnova a rekonstrukce
Usnesení:
Pro:4
Proti:0
Pro:0

ad.11.) Diskuze
– dotaz – paní Marcela Janoušková – pozemek manželů Burdových – zda zda by je obec
mohla vyzvat, aby tento pozemek posekali, je zarostlý, neudržovaný.
Starosta sdělil, že se jedná o soukromý majetek a pokud se mu podaří sehnat p. Burdu,
upozorní ho, aby pozemek dal do pořádku a nebo ho prodal
– dotaz p. Knebl – kam až bude obec udržovat pozemek v ulici „Cikanov“
pozemek chce obec udržovat až k točně

–
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ad.12.) Závěr
Starosta obce ukončil jednání a poděkoval přítomným za účast . Další veřejné jednání se bude
konat 28.3.2011
Skončeno v 19.30 hodin
Starosta obce Strenice Jiří Kaulfus …........................
Ověřovatelé zápisu: Eliška Miksová ….............................
Milan Bláha................................
Zapisovatelka:

Iva Burešová …..............................

Vyvěšeno na úřední desce …................................
Sejmuto dne

…................................

