Zápis
z veřejného zastupitelstva obce konaného dne 6. 6. 2011
na Obecním úřadě ve Strenicích.
Místo: Obecní úřad Strenice – začátek – 18.00 hodin
Přítomno: 5 členů OZ
Omluven: 0
Občanů: 4 /viz prezenční listina/
Ověřovatelé zápisu: Eliška Miksová, Martin Řezáč
Zapisovatel: Milan Bláha
Starosta obce Jiří Kaulfus přivítal přítomné na veřejném jednání zastupitelstva Obce
Strenice. Ustanovil zapisovatele jednání Milana Bláhu a ověřovatele zápisu z jednání paní
Elišku Miksovou 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.) Bio popelnice
3.) Komíny - revize
4.) Kolumbárium
5.) MID - výpověď
6.) Odkup části Somy
7.) Různé - poděkování starosty za výrobu vývěsky
dopis – státní lesy (správní řízení)
pergola u pohostinství KD
8.) Diskuze
9.) Závěr

ad 1.) Starosta obce seznamuje s programem dnešního jednání. Dává hlasovat o
programu.
Hlasování:
Pro:
5
Proti:
0
Zdržel se: 0

-Kontrola zápisu z minulého jednání
Hlasování:
Pro:
5
Proti:
0
Zdržel se: 0
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Starosta seznamuje přítomné občany o možnosti využití bio popelnic na odvoz bio
odpadu (tráva, listí atd.) Odvoz by byl prováděn firmou Compag, nebo AVE a to jednou za
14 dní. Je nutné zakoupení bio popelnice hnědé barvy, odvoz je zdarma. Občané, kteří mají o
tuto službu zájem se mohou hlásit na Obecním úřadě.
.
ad.3.) Komíny - revize
Starosta obce sdělil, že dle nařízení vlády ČR č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv je nutné, aby každá nemovitost
měla jeden krát ročně provedenu revizi. Pro zájemce o splnění této povinnosti nabízí OÚ
vlastníkům nemovitostí možnost využití služby od společnosti s.r.o. Zeman, se sídlem
v Železném Brodě. Rozsah služby je vyčištění komína a zpráva o provedené kontrole
spalinové cesty. Cena za provedení je 300,- Kč za jeden komín.
Požadavek je možné nahlásit na OÚ osobně, nebo tel. 326 356 235 nebo e-mail:
ou.strenice@seznam.cz
ad.4.) Kolumbárium
Starosta obce seznamuje občany s návrhem pana Vinaře (bydlící na faře) dobudovat
márnici u kostela z finančních dotací a zřízení kolumbária. V případě zájmu občanů místo na
uložení urny.
ad.5.) MID – výpověď
Starosta obce konstatuje, že po dohodě s paní Miksovou hospodářkou obce je
nespokojen se zpracováváním účetnictví firmou MID a proto byla podána výpověď.
V současné době probíhá 6 měsíční výpovědní lhůta. Hospodářce bude se zpracováním
účetnictví vypomáhat Hanka Kanyzová, která má v tomto směru velké zkušenosti.

ad.6.) Odkup části Somy
Starosta obce sdělil občanům záměr odkoupení nemovitosti firmy Soma (dům po panu
Brůchovi) za odhadní cenu. Bylo zahájeno řízení s jednatelem firmy ing. Černohorským,
který byl se záměrem obce seznámen. Po odkoupení nemovitosti by došlo k demolici,
rozšíření křižovatky a vybudování chodníku pro větší bezpečnost občanů v tomto
nepřehledném místě. Starosta dává hlasovat.
Hlasováno:
Pro:
5
Proti:
0
Zdržel se: 0
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ad.7.) Různé - poděkování starosty za výrobu vývěsky
Starosta poděkoval panu Hrubému a Vítkovi za dodání dřeva a vyrobení vývěsky na
Velké Horky. Výroba byla provedena zdarma, jako dar obci. V plánu jsou ještě dvě vývěsky,
a to naproti Hálům a k místnímu obchodu.
-dopis státní lesy (správní řízení)
Starosta reagoval na dopis z odboru životního prostředí a vysvětlil nemístné počínání
revírníka a referenta. Stojí si za svým názorem, že pokácení náletů bylo na obecních
pozemcích nutné provést z důvodů jak škod na majetku, tak hlavně ohrožení zdraví občanů.
Oba dopisy jsou na obecních stránkách k nahlédnutí.
-pergola u pohostinství KD
Starosta sdělil, že plánovaná stavba pergoly u KD bude pozměněna na vystavění nízké
terasy s plůtkem, nájezdem z venku a probouráním vchodových dveří. Dřevěná konstrukce a
zastřešení se provádět letos nebude. Dále uvedl, že pro cizí návštěvníky pohostinství je nutné
na vhodné místo umístit poutač. (světelnou reklamu)
ad.8.) Diskuze
- Připomínka paní Janoušková – v parku u KD u dětských houpaček se neustále nachází
psí exkrementy. Neuvazovat a nevodit psy, na místa kde si hrají děti. Vyrobit cedule se
zákazem vstupu se psy.
- Připomínka starosty k nízké návštěvě dětského dne konaného společně s OÚ
Rokytovec.

ad.9.) Závěr
Starosta obce ukončil jednání a poděkoval přítomným spoluobčanům za účast.
Další veřejné jednání se bude konat dne 29.8. 2011
Skončeno v 19.00 hodin
Starosta obce Strenice: Jiří Kaulfus ………………….
Ověřovatelé zápisu: Eliška Miksová …………………
Martin Řezáč …………………..
Zapisovatel:

Milan Bláha ……………………

Vyvěšeno na úřední desce
Sejmuto dne

………………………….
………………………….

