Zápis
z veřejného zastupitelstva obce konaného dne 2. 5. 2011
na Obecním úřadě ve Strenicích.
Místo: Obecní úřad Strenice – začátek – 18.00 hodin
Přítomno: 4 členi OZ
Omluven: Milan Bláha (soustředění)
Občanů: 8 /viz prezenční listina/
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Hrubý, Martin Řezáč
Zapisovatelka: Eliška Miksová
Starosta obce Jiří Kaulfus přivítal přítomné na veřejném jednání zastupitelstva Obce
Strenice. Ustanovil zapisovatelku jednání Elišku Miksovou a ověřovatele zápisu z jednání
pana Jaroslava Hrubého a Martina Řezáče.
Konstatoval, že jednání OZ bylo řádně svoláno, vyhlášeno rozhlasem a vyvěšeno na úřední
desce a jednání je usnášeníschopné.

Program:
1.) Zahájení-prezentace-kontrola zápisu z minul. OZ, usnášení schopnost,
ověřovatelé-zapisovatelka
2.) Rallye Bohemia 2011
3.) Pergola u pohostinství
4.) Parkoviště u KD
5.) Poutˇ a posvícení
6.) Audit za rok 2010
7.) Různé - výtka k chování obsluhy v pohostinství
8.) Diskuze
9.) 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

-2ad.2.) Rallye Bohemia 2011 1. – 3.7. 2011
Starosta seznamuje přítomné občany s termínem Rallye Bohemia, letos konané ve
dnech 1.- 3.7. 2011.Silnice přes obec bude uzavřena v pátek 1.7. od 9 hodin do 13 hodin, kdy
proběhne trénink posádek a v sobotu 2.7. od 14,30 hodin do 19 hodin pro průjezd jedné erzety
směrem Vinec, Skalsko.
.
ad.3.) Pergola u pohostinství
Starosta obce sdělil záměr vybudování pergoly pod okny pohostinství pro účel
venkovního posezení. Stavba bude řešena svépomocí z důvodu úspor finančních prostředků.
Hlasováno:
Pro:
4
Proti:
0
Zdržel se: 0

ad.4.) Parkoviště u KD
Starosta obce navrhuje na pravé straně u příjezdové cesty ke KD (vedle Knéblů)
vybudovat parkoviště pro automobily. Travnatá plocha bude stržena, srovnána a uválcován
jemný štěrk. Parkování před KD bude zakázané, z důvodu bezpečnosti.
Hlasováno:
Pro:
4
Proti:
0
Zdržel se: 0

ad.5.) Poutˇ a posvícení
Starosta obce předběžně navrhuje program na poutˇ a posvícení konané v termínu
20.8. – 22.8. 2011.
Sobota – dopoledne pohádková stezka pro děti
- odpoledne například trampolína, skákací hrad, lanová dráha, kreslení na obličej
- večer zábava
Neděle - dopoledne nohejbalový turnaj
Pondělí - odpolední posvícenské posezení pro občany s hudbou

ad.6.) Audit za rok 2010
Starosta obce sděluje, že dne 2.5. 2011 proběhlo přezkoumání hospodaření obce za rok
2010. Výsledky auditu dopadly bez větších problémů. Bylo však zjištěno, že obec dluží
minulým zastupitelům – pánům Kratochvílovi, Zajíčkovi a paní Kyndlové odměnu za 15 dní
měsíce října 2010. Starosta dává hlasovat o vyplacení těchto odměn.
Hlasováno:
Pro:
4
Proti:
0
Zdržel se: 0
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ad.7.) Různé - výtka k chování obsluhy v pohostinství
Po opakujících se slovních stížnostech, starosta vytýká přítomnému hostinskému
nevhodné chování vůči některým hostům místního pohostinství a požaduje nápravu. Starosta
naopak chválí obsluhu za příkladný pořádek, teplo a kvalitní pivo.

ad.8.) Diskuze
- připomínka paní Janoušková – hromadění posekané trávy v ulici ,, Cikanov‘‘ na obecní
pozemek na příkop naproti svému domu panem Jindřichem (Mělničák).
Starosta slibuje slovní domluvu.
- dotaz p. Charvát – jak pokračuje přestavba staré hospody na OÚ.
Starosta odpověděl, že vázne vyhotovení projektu, poté stavebního povolení. V první
fázi se vymění okna a dveře, následně i v prodejně potravin, pokud se získá dotace
z EÚ vystaví se na objektu sedlová střecha.
- dotaz paní Knéblová – jak a kdy se bude likvidovat roští z pokácených stromů za
točnou v blízkosti jejich domu. Obava z podpálení a následného požáru jejich majetku.
Starosta sdělil, že chroští se bude pálit přes zimu, postupně po částech, aby nedošlo
k případnému požáru.
- dotaz paní Knéblová – nedostatečně slyšet místní rozhlas u jejich domu, prosí o
pootočení, nebo přidání amplionu.
Starosta konstatoval, že v případě získání dotace bude vybudována nová rozhlasová
sítˇ a dále připomněl, že jsou objednány vývěsní desky, jedna se umístí naproti Hálům
a druhá na Veké Horky.
Starosta obce poděkoval paní Jiřině Šejdové za pomoc při organizování čarodějnic.

ad.9.) Závěr
Starosta obce ukončil jednání a poděkoval přítomným spoluobčanům za účast.
Další veřejné jednání se bude konat 6. 6. 2011
Skončeno v 19.30 hodin
Starosta obce Strenice: Jiří Kaulfus ………………..
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Hrubý ………………..
Martin Řezáč …………………
Zapisovatelka:

Eliška Miksová ………………

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

