Zápis
z veřejného zastupitelstva obce konaného dne 31.10. 2011
na Obecním úřadě ve Strenicích.
Místo: Obecní úřad Strenice – začátek – 18.00 hodin
Přítomno: 5 členů OZ
Omluven: 0
Občanů: 6 /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-zapisovatel
2.) Mikulášská nadílka
3.) Kácení stromů
4.) Stížnost – volně pobíhající psi (p. Kaniza)
5.) Žádost – pronájem hasičárny
6.) Dotace – podání žádostí + podíl obce
7.) Posunutí termínu prodeje obecních bytů
8.) Diskuze
9.) Závěr

ad.1.) Starosta obce seznamuje občany 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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ad.2.) Mikulášská nadílka
Starosta seznamuje přítomné občany s termínem konání mikulášské nadílky, která se
uskuteční 3.12. 2011 v KD ve Strenicích, začátek akce bude ještě upřesněn. Jako každý rok
bude nadílka společně s obcí Rokytovec a známou kapelou Max Band.
.
ad.3.) Kácení stromů
Starosta sděluje občanům, že byla podána žádost na státní správu lesů o povolení
vykácení některých náletů a k prořezu kaštanu a lip pod kostelem. Dále konstatoval, že
plánuje prořez a vykácení některých stromů (hlavně topol) podél potoka směrem od fary
k pomníku.
ad.4.) Stížnost – volně pobíhající psi (p. Kaniza)
Starosta obce sdělil občanům, že dostává neustále stížnosti na volně pobíhající psi p.
Kanizy v ulici cikanov. Dále konstatoval, že s majitelem psů osobně několikrát jednal o
nápravě, avšak bez kladného výsledku. Bude – li se tento problém opakovat, starosta přislíbil
na náklady majitele psů přivolat odchytovou službu a ve správním řízení dle obecní vyhlášky
majitele psů pokutovat.
ad.5.) Žádost – pronájem hasičárny
Starosta seznamuje občany s žádostí pana Neumajera o pronájmu místní hasičárny
s úmyslem zřízení klempířské dílny. V žádosti dále jmenovaný uvádí, že v případě nastavení
symbolického nájemného je ochoten provést některé práce s opravou a údržbou tohoto
nevyužitého objektu. Starosta konstatuje, že se nastaví podmínky smlouvy na dobu určitou
s rozumným nájemným s platností od 1.11 2011 a dává hlasovat o pronájmu hasičárny.
Hlasováno:
Pro:
5
Proti:
0
Zdržel se: 0
ad.6.) Dotace – podání žádostí + podíl obce
Starosta obce sděluje, že se pracuje na podání žádostí o dotace k termínu 15.12 2011.
První fáze je projektová dokumentace na rekonstrukci KD s žádostí na dotaci 10 milionů Kč.
Rekonstrukce bude provedena výměnou střechy, přístavbou sociálního zázemí, zabudování
vzduchotechniky sálu, výměnou oken a celkovým zateplením.
Podíl obce na dotaci bude vyčíslen v rozmezí 5% - 30% z celkové dotace. Pokrytí této částky
by mělo být uhrazeno z prodeje obecních bytů.
V další fázi jsou dotace na provedení sedlové střechy na obecní úřad a obchod, kde dochází
k neustálému zatékání a projekt k renovaci soch a opravě márnice vyřizuje pan Vinař.

-
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ad.7.) Posunutí termínu obecních bytů
Starosta obce konstatuje, že v příštím týdnu bude znám odhad na obecní byty v bývalé
škole a bude nutné podepsat do konce listopadu smlouvy o prohlášení vlastníka. Na příštím
zastupitelstvu budou odhlasovány ceny jednotlivých bytů a jejich platby s konečným
termínem 30.6 2012.
ad.8.) Diskuze
- Dotaz paní Knéblová jak bude probíhat likvidace větví při dalším kácení.
Starosta sděluje , že je možnost koupení kvalitnějšího štěpkovače.

ad.9.) Závěr
Starosta obce ukončil jednání a poděkoval přítomným spoluobčanům za účast.
Další veřejné jednání se bude konat dne 28.11. 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

………………………….
………………………….

