Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Strenice
konaného dne 21.9.2020
od 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu Strenice

7.
Přítomni: Milan Bláha, Eliška Miksová, Bohumil Škornička, Kateřina Dostálová
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:
Zpráva o činnosti zastupitelstva od 17.8.2020
Projednání opakované žádosti o odkup obecní pozemkové parcely č. 357/2
Vyhodnocení žádostí zveřejněného Záměru č. 4/2020 k pronájmu pozemku parc. č. 391
Projednání Smlouvy o zapojení se do projektu ,,ZELENÁ OBEC“ s firmou Rema systém a.s.
k odběru elektroodpadu
5. Projednání Záměru provedení rekonstrukce obecního bytu č. II v domě č.p. 49
6. Ostatní záležitosti obce
7. Diskuze, závěr

1.
2.
3.
4.

V jednání bylo projednáno a odsouhlaseno usnesením:

Zastupitelstvo obce projednalo návrh programu jednání.
Zastupitelé program nedoplnili.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 45/20
Program jednání schválen všemi hlasy.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na ověřovatele zápisu paní Kateřinu Dostálovou a pana
Bohumila Škorničku.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 46/20
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo za ověřovatele zápisu paní Kateřinu Dostálovou a pana Bohumila
Škorničku.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
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ad 1.) Starosta obce informoval přítomné se Zprávou o činnosti Zastupitelstva od 17.8.2020
Opravuje se rozpadlá zeď u kolny za obecním domem
Opravena obecní ČOV za obecním domem
Začaly přípravné práce na rekonstrukci obecního bytu č. II, č.p. 49
Usnesení zastupitelstva obce číslo 47/20
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo předloženou zprávu o činnosti Zastupitelstva od minulého zasedání
a jako takovou ji berou na vědomí.
ad 2) Starosta obce seznámil přítomné s opakovanou žádostí Mgr. Ing. Šimáka ze dne 30.7.2020 a
1.9.2020 o odkoupení obecní pozemkové parcely č. 357/2 v k.ú. Strenice o výměře 81 m2. Jedná se o
obecní přístupovou cestu k sousednímu domu č.p. 44 manželů Kapiasových, kteří zaslali na obecní
úřad dopis, v němž vyjadřují zásadní nesouhlas s prodejem obecní pozemkové parcely
s odůvodněním, že se jedná o jedinou schůdnou přístupovou cestu k jejich objektu.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 48/20
Zastupitelstvo obce Strenice projednalo opakované žádosti Mgr. Ing. Šimáka o odkoupení obecního
pozemku p.č. 357/2 o výměře 81 m2 v k.ú. Strenice a nesouhlasí s jejím prodejem.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
ad 3.) Starosta obce seznámil přítomné s řádně zveřejněným Záměrem obce Strenice pronajmout
nevyužitý obecní pozemek. Jedná se o druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – neplodná
půda o velikosti 1489 m2. Na základě jedné podané žádosti o pronájem bylo rozhodnuto uzavřít
smlouvu o nájmu pozemku na dobu neurčitou od 1.10.2020 s panem Petrem Šislerem.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 49/20
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje na základě zveřejněného Záměru obce Strenice č. 4/2020
pronajmout obecní pozemek – druh pozemku neplodná půda o velikosti 1489 m2 panu Petru Šislerovi
se souhlasem uzavření Smlouvy o nájmu pozemku s platností od 1.10.2020 na dobu neurčitou.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0

ad 4.) Starosta obce seznámil přítomné s obsahem Smlouvy o zapojení se do projektu ,,ZELENÁ
OBEC“ s firmou REMA Systém, a.s. na zpětný bezplatný odběr použitých elektrozařízení a vypůjčení
sběrného boxu na použité baterie a drobná elektrozařízení, která se do boxu snadno vejdou.
Objednávka odvozu elektroodpadu bude prováděna elektronickou formou prostřednictvím
internetového systému společnosti REMA. Starosta zdůraznil, že odvoz použitého elektroodpadu,
elektrozařízení a baterií je zcela bezplatný. Sběr elektroodpadu bude včas zveřejněn a místo pro
uložení bude prostor obecního dvora u objektu č.p. 46 (u křižovatky vedle OÚ).
Usnesení zastupitelstva obce číslo 50/20
Zastupitelstvo obce Strenice projednalo Smlouvu o zapojení se do projektu ,,ZELENÁ OBEC“
s firmou REMA Systém, a.s. na zpětný bezplatný odběr použitých elektrozařízení a vypůjčení
sběrného boxu na použité baterie, drobná elektrozařízení a souhlasí s jejím uzavřením.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0

ad 5.) Starosta obce seznámil přítomné se Záměrem obce Strenice provést nutnou rekonstrukci
obecního bytu č II. v budově č.p. 49 po bývalém nájemníkovi. Rozsah rekonstrukce bude spočívat ve
výměně oken, vnitřních dveří, náhrady vysloužilých akumulačních kamen za krbová kamna
s výměníkem a rozvody radiátory, rekonstrukci koupelny s pokládkou dlažby v kuchyni a na chodbě.
Přípravné a pomocné práce budou prováděny zaměstnanci obce pracující na dohodu.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 51/20
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje provést postupnou rekonstrukci obecního bytu č. II v domě
č.p. 49 dle jednotlivých prací (Výměna oken, vnitřních dveří, krbová kamna s výměníkem a rozvody
radiátory, rekonstrukce koupelny s pokládkou dlažby).
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
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ad 6.) Ostatní záležitosti obce
a) Starosta obce seznámil přítomné občany s přijatými rozpočtovými opatřeními číslo 10/2020 ze
dne 31.8.2020 a 11/2020 ze dne 9.9.2020.
b) Starosta obce informoval přítomné o opakované stížnosti majitele nemovitosti č.p.98 vedle KD
na rušení hlasitou reprodukovanou hudbou v nočních hodinách a opakovaně i po zavírací době po
22.00 hodině v době nočního klidu provozovatelem místního pohostinství. Starosta připomněl, že
několikrát mu byla stěžovatelem doručena zpráva na mobilní telefon v pozdních nočních hodinách
ohledně rušení klidu hlasitou hudbou ze sousedního pohostinství.
Provozovatel místního pohostinství byl přizván na veřejné zastupitelstvo ohledně vysvětlení
opakovaného rušení nočního klidu hlasitou hudbou a vypověděl, že v době nočního klidu po 22.00
hodině nepouští hlasitou hudbu a dovolává se přímého vysvětlení od stěžovatele.
Zastupitelé se dohodli, že si pohlídají v době nočního klidu, zda nájemník pohostinství neporušuje
obecní vyhlášku, v opačném případě bude na příštím veřejném zastupitelstvu rozhodnuto o míře
potrestání provozovatele pohostinství KD.

ad 7.) Diskuze, závěr
Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům jednání.

Zasedání zastupitelstva obce ukončeno v 19.30 hodin.

Dne 30.9.2020

Zapsal:

Milan Bláha

Ověřili:

Bohumil Škornička
Kateřina Dostálová
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