Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Strenice
konaného dne 30.3.2020
od 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu Strenice

3.

Přítomni: Milan Bláha, Eliška Miksová, Hana Kanizová, Bohumil Škornička
Hosté: viz prezenční listina
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce a zároveň přivítal všechny přítomné. Konstatoval,
že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta obce se ustanovil zapisovatelem jednání.

Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zpráva o činnosti zastupitelstva od 2.3.2020
Schválení Závěrečného účtu obce Strenice za rok 2019
Účetní závěrka obce Strenice
Schválení Dohody o provedení práce pro zastupitele
Projednání prominutí nájemného z pohostinství KD z důvodu koronavirové epidemie
Ostatní záležitosti obce
Diskuze, závěr

V jednání bylo projednáno a odsouhlaseno usnesením:
Zastupitelstvo obce projednalo návrh programu jednání.
Zastupitelé program nedoplnili.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 17/20
Program jednání schválen všemi hlasy.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na ověřovatele zápisu paní Elišku Miksovou a pana Bohumila
Škorničku.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 18/20
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo za ověřovatele zápisu paní Elišku Miksovou a pana Bohumila
Škorničku.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
ad 1.) Starosta obce informoval přítomné se Zprávou o činnosti Zastupitelstva od 2.3.2020
Na základě žádosti v kolaudačním řízení bylo vydáno kolaudační Rozhodnutí na stavební úpravy
objektu č.p. 46, Strenice.
Opravena střecha nad OÚ
Vyřezávání náletů podél silnice směr Strenice, Podčejk
Usnesení zastupitelstva obce číslo 19/20
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo předloženou zprávu o činnosti Zastupitelstva od minulého zasedání
a jako takovou ji berou na vědomí.
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ad 2.) Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce Strenice za rok 2019 a souhlas
s hospodařením obce, součástí Závěrečného účtu obce Strenice za rok 2019 je Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Strenice za rok 2019, (viz. Příloha č.2) bez výhrad – nebyly zjištěny
chyby a nedostatky, není nutné přijmout žádná Nápravná opatření
Usnesení zastupitelstva obce číslo 20/20
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Strenice za rok 2019, jehož nedílnou
součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strenice za rok 2019, (viz. Příloha č.2)
a souhlas s hospodařením obce bez výhrad. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Strenice za rok 2019 se závěrem – nebyly zjištěny chyby a nedostatky, není nutné přijmout žádná
Nápravná opatření.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
ad 3.) Zastupitelstvu obce byla předložena Rozvaha ke dni 31.12.2019, Výkaz zisku a ztráty
k 31.12.2019, Příloha účetní závěrky k 31.12.2019, Inventarizační zpráva z inventury ke dni
31.12.2019 obce Strenice a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strenice za rok 2019.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 21/20
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje na základě těchto výkazů účetní závěrku obce Strenice za
rok 2019 – zisk z roku 2019 bude proúčtován do výsledku hospodaření minulých let.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
ad 4.) Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s připravenou Dohodou o provedení práce pro
zastupitele pana Bohumila Škorničku na měsíc duben 2020 v rozsahu 30 hodin na opravu obecní cesty
(starouch, Velké Horky), čištění a štěpkování náletů podél silnic a za KD.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 22/20
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje pracovně právní vztah u neuvolněného zastupitele pana
Bohumila Škorničky v rozsahu do 30 hodin od 6.4.2020 – 30.4.2020 (smlouva o provedení práce) na
na opravu obecní cesty (starouch, Velké Horky), čištění a štěpkování náletů podél silnic a za KD.
Hlasování:
pro: 3
proti: 0
Zdržel se: 1
ad 5.) Starosta obce seznámil přítomné s nařízením vlády o vyhlášení nouzového stavu z důvodu
koronavirové epidemie a přijatých opatřeních o uzavření všech provozoven restaurací.
Provozovatelem pohostinství KD byla předložena žádost o prominutí nájemného za měsíc březen a
duben 2020.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 23/20
Zastupitelstvo obce Strenice schvaluje prominutí nájemného provozovateli pohostinství KD v měsíci
březnu a dubnu 2020 z důvodu uzavření pohostinství KD na základě nařízených opatření spojených
s koronavirovou epidemií.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
ad 6.) Ostatní záležitosti obce
ad 7.) Diskuze, závěr
Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům jednání.
Zasedání zastupitelstva obce ukončeno v 19.00 hodin.
Dne 10.4.2020

Zapsal:

Milan Bláha

Ověřili:

Bohumil Škornička
Eliška Miksová
Strana 2

