Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Strenice
konaného dne 25.11.2013
od 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu Strenice

4.

Přítomni: Mgr. Veronika Rudolfová, Eliška Miksová, Milan Bláha, Bohumil Škornička, Hana Kanizová
Hosté: viz prezenční listina
Starostka obce zahájila zasedání zastupitelstva obce a zároveň přivítala všechny přítomné. Konstatovala,
že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starostka obce ustanovila zapisovatelem jednání p.B.Škorničku.

Program jednání:
Zpráva o činnosti zastupitelstva od 23.9.2013
Hospodaření obce k 20.11.2013
Rozpočtová opatření
Seznámení se Zprávou z provedené kontroly hospodaření auditorkami Středočeského kraje
Projednání účetní závěrky za rok 2012
Odepsání starých nedobytných pohledávek
Pokyn pro provedení kontroly Kontrolnímu a Finančnímu výboru
Příkaz k provedení řádné inventarizace
Organizace „Mikulášské“
Ostatní záležitosti obce: Žádosti (Miksová, Neumajer, Jizerka a.s.), došlá pošta, stav výpovědi pohostinství
KD, karta Makro, stavební práce na OÚ, vánoční představení
11. Diskuse, závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

V jednání bylo projednáno a odsouhlaseno usnesením:

1. Zastupitelstvo obce projednalo návrh programu jednání. Zastupitelé program
nedoplnili.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 36/13
Program jednání schválen všemi hlasy.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0

2. Zastupitelstvo obce projednalo návrh na ověřovatele zápisu Milana Bláhu a Elišku MIksovou.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 37/13
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo za ověřovatele zápisu Milana Bláhu a Elišku Miksovou.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
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3. Starostka obce seznámila přítomné se Zprávou o činnosti Zastupitelstva od minulého zasedání:
Proběhl prodej bytů č.1 a 3 v čp.53 Strenice, a to panu P.Gozmovi a p.M.Řezáčovi s p.J.Gozmovou;
obec získala do rozpočtu 1,070.000,- Kč (310.000 a 760.000). Dále bude z obce převeden hlavní vodoměr
a elektorměr, odepsána ČOV, s p.Štechvou byl sepsán dodatek do konce roku a ta se k 31.112.2013
vystěhuje. Obec podá daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí.
Bylo zrušeno Rozhodnutí Mag.Mladá Boleslav o předepsání odvodů za vynětí z půdního fondu ve výši
61.627,- Kč – úpravy prostranství okolo OÚ Strenice čp.23 z důvodu neuskutečnění akce z nedostatku
financí.
Poděkování okrskové volební komisi za hladký průběh Voleb do PS PČR ve dnech 25.10. – 26.10.2013
Oznámení St.úřadu městyse Bezno o změně stavby kůlny p.Miksová
Exekuce a dražební vyhláška RD čp. 27 Strenice
Povolení k odlovu kormoránů na řece Jizeře
Poskytnuta součinnost JUDr.Podkonický exekuce Kaulfus
Rozhodnutí Stč.kraje o zrušení povolení k provozování veřejného vodovodního řádu pro obec Strenice
– v majetku VaK MB
Proběhly registrace ZO a NZO do CSÚIS
Usnesení zastupitelstva obce číslo 38/13
Zastupitelé obce projednali Zprávu o činnosti Zastupitelstva od minulého zasedání a jako takovou ji berou
na vědomí.

4. Starostka obce seznámila s Hospodařením obce Strenice k 20.11.2013 (Příloha č.2). Po zpětném
zaúčtování příjmových dokladů do pokladny od 1.1.2013 do 10.5.2013 byl zjištěn rozdíl v pokladním
zůstatku ve výši 125.523,- Kč, který bude předepsán jako pohledávka za bývalým starostou obce.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 39/13
Zastupitelstvo obce bere Zprávu o výsledcích hospodaření od 1.1.2013 do 20.11.2013 na vědomí.
Zastupitelstvo obce schvaluje předpis pohledávky za p.Kaulfusem ve výši 125.523,- Kč.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0

5. Účetní obce p.Kanizová přednesla Návrh Rozpočtového opatření č.1/2013 – úpravu rozpočtu dle
skutečného čerpání. (Příloha č.3). Rozpočtové opatření č.1/2013 bylo přijato bez připomínek.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 40/13
Zastupitelé schvalují Rozpočtové opatření č. 1/2013.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0

6. Starostka obce seznámila se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Strenice za rok 2013,
které se uskutečnilo 11.11.2013. Přijatými Nápravnými opatřeními byly některé nedostatky a chyby zjištěné
při předchozím auditu odstraněny, některé nedostatky a chyby, způsobené předešlým starostou obce
odstraněny být nemohou. K napravení některých předešlých nedostatků a chyb byla poskytnuta lhůta do
31.12.2013.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 41/13
Zastupitelstvo obce bere Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 na vědomí.

7. Zastupitelstvo obce Strenice neprojednalo účetní závěrku za rok 2012. Zastupitelstvo obce závěrku
schválit nemůže ani za ni nezodpovídá, neboť za výsledky a způsob hospodaření odpovídá bývalý starosta
obce, který je v této souvislosti trestně stíhán.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 42/13
Zastupitelstvo obce Strenice neschvaluje účetní závěrku za rok 2012.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0

8. Účetní obce p.Kanizová seznámila se starými nedobytnými pohledávkami obce, jedná se o dlužné místní
poplatky ze psů, za odpady a dlužné nájemné z bývalého pohostinství, v celkové výši 12.740,- Kč. Z důvodu
nemožnosti vymoci tyto pohledávky p.Kanizová navrhuje odepsat je z účetnictví jako nedobytné.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 43/13
Zastupitelstvo obce Strenice schvaluje odepsání nedobytných pohledávek ve výši 12.740,- Kč.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
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9. Starostka obce vydává Pokyn finančnímu výboru (ve složení p.Škornička, p.Šejdová, p.Gozmová) a
kontrolnímu výboru (ve složení p.Bláha, Ing.Vinař, p.Miksa) k provedení kontroly obce a sepsání Zprávy o
provedené kontrole do 31.1.2014.

10. Starostka obce vydává Příkaz k provedení řádné inventarizace majetku, závazků a pohledávek
k 31.12.2013. Zároveň jmenuje Inventarizační komisi ve složení: předseda p.Bláha, členové p.Řezáč,
p.Gozma a p.Šejdová. Inventarizace proběhne od 2.12. do 31.12.2013 a Zpráva bude podána do
31.1.2014.

11. Organizace Mikulášské – pod záštitou Obce Strenice. Na starosti všichni zastupitelé obce. Nákup
dárkových balíčků zajistí starostka obce v Makru, bude zakoupeno oblečení pro Mikuláše, anděla a čerta,
bude zakoupeno osvětlení vánočního stromu, financovat se bude drobné občerstvení.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 44/13
Zastupitelstvo obce Strenice schvaluje zakoupení masek na Mikulášskou nadílku, nákup drobností do
dárkových balíčků pro děti, s tím spojené zřízení nákupní karty MAKRO na Obec Strenice, financování
občerstvení.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0

12. Ostatní záležitosti obce:
- Žádost M.Miksová – obec Strenice se připojí k žádosti obyvatel domu o opravení sousedící silnice a
opravu svodidel.
- Žádost J.Neumajer o odkoupení hasičské zbrojnice – obec Strenice v nejbližší době nebude prodávat
obecní majetek
- Farma Polabí – žádost o kácení dřevin na Americe
- H.Kanizová – oznámení kácení dřevin na vl.pozemku
13. Diskuse, závěr
V diskusi vznesl p.Hrubý dotaz na opravu střechy kostela, zapojil se p.Vinař s tím, že se bude informovat na
možnosti.

Zasedání zastupitelstva obce ukončeno ve 20.00 hodin.

Dne 2.12.2013

Zapsala:

Mgr. Veronika Rudolfová

Ověřili:

Eliška Miksová
Milan Bláha
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