Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Strenice
konaného dne 3.3.2014
od 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu Strenice

1.

Přítomni: Mgr. Veronika Rudolfová, Eliška Miksová, Milan Bláha, Hana Kanizová
Omluven: Bohumil Škornička
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 se ustanovila zapisovatelem jednání.

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zpráva o činnosti zastupitelstva od 20.12.2013
Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2014
Schválení směrnic
Zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2013
Ostatní záležitosti obce
Diskuse, závěr

V jednání bylo projednáno a odsouhlaseno usnesením:
Zastupitelstvo obce projednalo návrh programu jednání. Zastupitelé program
nedoplnili.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 1/14
Program jednání schválen všemi hlasy.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na ověřovatele zápisu Milana Bláhu a Elišku Miksovou.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 2/14
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo za ověřovatele zápisu Milana Bláhu a Elišku Miksovou.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0

ad 1.) Starostka obce seznámila přítomné se Zprávou o činnosti Zastupitelstva od minulého zasedání:
- dne 27.ledna došlo vloupání do kulturního domu, byl poničen rozvod topení a kotel pro sál, zcizeny
měděné rozvody topeníé na sále, došlo k vytečení nemrznoucí směsi z topného systému po celém sále
do parket. V souvislosti s tímto bylo podáno trestní oznámení. Byla způsobena škoda odcizením na
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topení ve výši cca 70.000,- Kč jen za materiál a škoda cca 800.000,- Kč na poničených parketách, které
se nedají opravit, bude nutno položit podlahy nové. Zřejmě to bylo úmyslné poškození obce.
bylo vydáno Rozhodnutí č.j.1/2014 povolení kácení dřevin na poz. Parc.č. 196 v k.ú.Strenice
Usnesení o vrácení, vydání věci – Policejní orgán SKPV Mladá Boleslav č.j. KRPS-15930-330/TČ2013-010781-EC ze dne 28.1.2014. Čekalo se na vyjádření protistrany a do dnešního dne nikdo
neinformoval.
Rozhodnutí stavebního úřadu Bezno o změně stavby J. a J.Hrubých
Kolaudace p.Dostál vz.p.Reichlovou – RD po Sekáčových
Informace od Compagu MB – možnost využít svážení bioodpadu
Byla uhrazena daň z převodu nemovitostí - byty v čp.53 – byt Gozma 30.400,- Kč a byt Řezáč,
Gozmová 12.400,- Kč
Nařízení dražby majetku manželů Kaulfusových dne 11.4.2014
Byla podána Inko Okresnímu soudu v Jičíně o pobytu p.M.Jandy
Proběhla revize hromosvodů na obecním domě čp.49 - bez závad
Oberbank – platební rozkaz – podán odpor, v řešení právníka
SOMA Praha – číslo popisné 46 Strenice
Převzata LHO z roku 2012, možnost těžby v obecních lesích
Usnesení zastupitelstva obce číslo 3/14
Zastupitelé obce projednali Zprávu o činnosti Zastupitelstva od minulého zasedání a jako takovou ji berou
na vědomí.

ad 2.) Starostka obce seznámila s Návrhem rozpočtu obce na rok 2014. Rozpočet byl sestaven jako
přebytkový – příjmy ve výši 2,223.740,- Kč a výdaje ve výši 2,213.000,- Kč. Při jeho sestavování se
vycházelo ze skutečnosti roku 2013 a předpokládaných nutných výdajů na rok 2014. Pro rok 2014 je
předpokládán nejvyšší výdaj na dokončení rekonstrukce sídla OÚ čp.23 – 850.000,- Kč investice.
K tomuto, řádně zveřejněnému, návrhu rozpočtu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 4/14
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2014 bez připomínek.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0

ad 3.) Starostka obce seznámila přítomné s novými vnitřními směrnicemi: Směrnice pro tvorbu a používání
opravných položek, Směrnice schvalování účetní závěrky, Směrnice o nakládání s obecním majetkem.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 5/14
Zastupitelé schvalují tyto směrnice.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0

ad 4.) Starostka obce seznámila se Zprávou o inventarizaci majetku, závazků a pohledávek obce Strenice
k 31.12.2013. Zpráva je k nahlédnutí na Obecním úřadě.
K inventurám podala účetní obce p.Kanizová podrobnější informace:
Účet 042 – nedokončené dlouhodobé hmotné investice: 2,165.818,94 Kč činí – 821.503,94 Kč opravy OÚ
čp.23, 400.195,- Kč oplocení hřiště, 500.000,- Kč fiktivní FA na KD, 444.120,- Kč chodníky fiktivní FA.
Účet 231 - běžný účet celkem 973.006,46 Kč tvoří 910.290,81 Kč u KB, 38.003,33 Kč u ČNB a
24.712,32 Kč zůstatek z 31.10.2012 u Oberbank.
Účet 314 – poskytnuté zálohy: 88.000,- Kč z r.2011 záloha na opravu komunikací (doklady u Policie),
92.550,- Kč záloha elektrika.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 6/14
Zastupitelstvo obce schvaluje podanou Zprávu o inventarizaci majetku, závazků a pohledávek obce
Strenice k 31.12.2014.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
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ad 5.) Zastupitelstvo obce Strenice projednalo možnost zřízení spořícího účtu u Komerční banky MB,
zvážilo navýšení místního poplatku za likvidaci odpadů od roku 2015, projednalo možnost navýšení
místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti (nutno případně schválit OZV do 30.6.2014).
Zastupitelstvo obce Strenice projednalo podání žaloby na vyklizení nebytových prostor v KD Strenice,
které užívá Lucie Kolakovská. Jmenovaná odmítá užívané prostory i po uplynutí výpovědní doby opustit.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 7/14
Zastupitelstvo obce Strenice schvaluje podání žaloby na Lucii Kolakovskou na vyklizení užívaných prostor
v objektu Strenice čp.7 kulturní dům.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0

ad 6.) Diskuse, závěr
Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům jednání.

Zasedání zastupitelstva obce ukončeno v 19.45 hodin.

Dne 17.3.2014

Ověřili:

Zapsala:

Mgr. Veronika Rudolfová

Eliška Miksová
Milan Bláha
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