Zápis
z veřejného zastupitelstva obce konaného dne 30.1. 2012
na Obecním úřadě ve Strenicích.
Místo: Obecní úřad Strenice – začátek – 18.00 hodin
Přítomno: 5 členů OZ
Omluven: 0
Občanů: 8 /viz prezenční listina/
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Hrubý, 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 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-zapisovatel
2.) Shrnutí činnosti obce za rok 2011
3.) Plán prací v obci na rok 2012
4.) Informace o kultuře
5.) ÚP – problematika nezaměstnanosti
6.) Žádost – pan Bureš pokácení stromů, pan Mašek odstranění dřevin
7.) Opětovné pobíhání psů – pan Kaniza
8.) Rallye Bohemia 2012
9.) Neplatiči – (Šedovi, Srbová)
10.)Prohlášení vlastníka nemovitosti
11.)Návrh odměny pro zastupitelku p. Miksovou
12.)Diskuze
13.)Závěr

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

-
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-Kontrola zápisu z minulého jednání
Hlasování:
Pro:
5
Proti:
0
Zdržel se: 0
ad.2.) Shrnutí činnosti obce za rok 2011
Starosta seznámil přítomné občany s činností obce za rok 2011.
- pohostinství KD výměna oken, výstavba letní terasy + vchodových dveří
- byt KD kompletní elektroinstalace
- vybudován chodník u hřiště, u čekárny, posezení s přístřeškem u místního obchodu
- odstranění letitých křovisek u p. Jančáka a rozšíření komunikace, rozšíření a zpevnění točny
u Knéblů
- pokácení nebezpečných stromů u hasičárny, vodárny a kopci u p. Nechvátala, vyčištění
náletů na Cikanově u kostela a podél komunikací v obci
- na budoucím OÚ (stará hospoda) provedena výměna oken a dveří, stropní podhledy,
nová elektroinstalace a oprava střechy
- vyrobeny a usazeny vývěsky u Hálů a na Velkých Horkách
Starosta poděkoval všem občanům, kteří se podíleli na těchto pracovních akcích prospěšných
pro obec.
ad.3.) Plán prací v obci na rok 2012
Starosta seznámil občany s předběžným plánem prací na rok 2012.
- oplocení hřiště
- dotace na KD – přístavba zázemí a sociální zařízení pro hudbu, střecha – 4 mil. Kč
- nová okna, zateplení - 6 mil. Kč
- kácení nebezpečných stromů, výsadba nových stromů
- dokončení cesty za kostelem
- chodníky od budoucího OÚ k mostu, naproti od p. Šebla k obecnímu domu, pod kostelem
od Nepimacha k p. Hrubému
- projekt na opravu soch, dotace zařizuje pan Vinař
- obecní obchod, výměna oken a dveří
- odkoupení budovy firmy Soma, demolice, zvětšení křižovatky a vybudování chodníku
- privatizace obecního domu č. 49
- na podzim žádost o dotaci na obecní bezdrátový rozhlas
- přidat pouliční osvětlení v kopci u p. Nechvátala

ad.4.) Informace o kultuře
Starosta informoval o kulturních akcích pořádaných OÚ.
- Obecní zábava - 25.2. 2012 hraje skupina Maxband
- Dětský karneval – 17.3. 2012 odpoledne, večer skupina KTP

-3ad.5.) Úřad práce – problematika nezaměstnanosti
Starosta obce seznámil občany s novým zákonem, který má platnost od 1. 1. 2012 a
ukončuje dotace pro obecní zaměstnance. Místní nezaměstnaní občané hlášení na úřadu práce
a pobírající podporu dle nového zákona budou po dvou měsících k dispozici na práci u
obecních úřadů. Starosta připomněl, že vede jednání s úřadem práce o možnosti získání
dotace na paní Janouškovou, která by pracovala u obce a zastávala funkci koordinátorky.
ad.6.) Žádost – pan Bureš pokácení stromů, pan Mašek odstranění dřevin
Starosta obce sdělil, že obdržel žádost od pana Bureše k pokácení dvou smrků
v blízkosti svého domu. Dále od pana Maška žádost k odstranění dřevin ze svého pozemku
(od Knéblů za vodárnu) a následné rekultivaci a výsadbě rychle rostoucích topolů.
Starosta dává hlasovat k oběma žádostem.
Hlasováno:
Pro:
5
Proti:
0
Zdržel se: 0

ad.7.) Opětovné pobíhání psů pan Kaniza
Starosta obce konstatoval, že po opakovaných výzvách a napomenutí nebyla od pana
Kanizi zjednána náprava ohledně pobíhajících psů v obci a okolí. Připomněl, že se stále
množí stížnosti a je otázkou času, aby nedošlo k nepříjemné události. Starosta se rozhodl
vyřešit příští opětovné pobíhání psů povoláním odchytové služby a následné umístění do
útulku a to na náklady majitele psů.
ad.8.) Rallye Bohemia 2012
Starosta obce seznámil občany s žádostí pořadatelů rallye o povolení průjezdu obcí
v sobotu dne 14. 7. 2012. Předpokládaná uzavírka dvou průjezdů erzet Vinec, Skalsko je od
9.30 hodin do 20.00 hodin.
Hlasováno:
Pro:
5
Proti:
0
Zdržel se: 0
ad.9.) Neplatiči – (Šedovi, Srbová)
Starosta obce sdělil, že se podařilo po minulém zastupitelstvu odstranit některé dlužné
částky za odpady od chatařů. Od roku 2008 nemá zaplaceny odpady paní Marta Srbová a za
poslední 3 měsíce nájemné dluží Šedovi. Vymáhání dlužných částek se bude řešit právní
cestou.

-
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ad.10.) Prohlášení vlastníka nemovitosti
Starosta obce konstatoval, že je nutné k vyřizování potřebných formalit ohledně
prodeje nemovitosti čp. 53 (škola) být osobně zvolen k zastupování (přepisu do katastru
nemovitostí atd.) dává hlasovat o svém zvolení k zplnomocnění zastupovat vlastníka
nemovitosti čp. 53.
Hlasováno:
Pro:
4
Proti:
0
Zdržel se: 1
ad.11.) Návrh odměny pro zastupitelku p. Miksovou
Starosta pochválil zastupitelku paní Elišku Miksovou za velké množství vykonané
práce, kterou jako hospodářka pro obec odvádí a navrhuje udělit paní Miksové odměnu
5 000,- Kč. Dává hlasovat o schválení požadovaného návrhu.
Hlasováno:
Pro:
4
Proti:
0
Zdržel se: 1
ad.12.) Diskuze
- Dotaz p. Janoušek – je potřebné provést opravu vtoku u vjezdu do ulice na Cikanov, chybí i
zábradlí.
S opravou se počítá, nutné zpracovat projekt – možnost dotací, spolupráce s vodohospodáři.
ad.13.) Závěr
Starosta obce ukončil jednání a poděkoval přítomným spoluobčanům za účast.
Další veřejné jednání se bude konat dne 2.4. 2012 od 18.00 hodin.
Skončeno ve 20.00 hodin
Starosta obce Strenice: Jiří Kaulfus ………………….
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Hrubý …………………
Martin Řezáč …………………..
Zapisovatel:

Milan Bláha ……………………

Vyvěšeno na úřední desce
Sejmuto dne

………………………….
………………………….

