Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Strenice
konaného dne 18.11.2021
od 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu Strenice

7.
Přítomni: Milan Bláha, Eliška Miksová, Bohumil Škornička, Kateřina Dostálová, Hana Kanizová
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.

Zpráva o činnosti zastupitelstva od 4.10.2021
Projednání a schválení Střednědobého výhledu obce Strenice na roky 2022-2024
Příkaz k provedení řádné inventarizace
Pokyn pro provedení kontroly finančnímu a kontrolnímu výboru
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 43/21
Program jednání schválen všemi hlasy.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na ověřovatele zápisu paní Kateřinu Dostálovou a pana
Bohumila Škorničku.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 44/21
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo za ověřovatele zápisu paní Kateřinu Dostálovou a pana Bohumila
Škorničku.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
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ad 1.) Starosta obce informoval přítomné se Zprávou o činnosti Zastupitelstva od 4.10.2021
- Stavební úřad Bezno vydal Územní rozhodnutí o dělení pozemků Ing. Krs
- Provedeno a odesláno Závěrečné vyhodnocení akce ,,Rekonstrukce nevyužitého objektu č.p. 46
v obci Strenice“ – Sportcentrum
Usnesení zastupitelstva obce číslo 45/21
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 Návrhem střednědobého rozpočtového výhledu na roky
2022-2024.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 46/21
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na roky 2022-2024.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
ad 3.) Starosta obce vydává Plán k provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek k
31.12.2021. Zároveň jmenuje Inventarizační komisi ve složení: předseda Kateřina Dostálová, členové
p.Hrubý, p Miksa, p.J. Šejdová. Inventarizace proběhne od 1.12. do 31.12.2021 a Zpráva bude
podána do 31.1.2022.
ad 4.) Starosta obce vydává Pokyn finančnímu výboru (ve složení p.Škornička, p. J.Šejdová , p.
Mouchová) a kontrolnímu výboru (ve složení Kateřina Dostálová, p. Hrubý, p.Miksa) k provedení
kontroly obce a sepsání Zprávy o provedené kontrole do 31.1.2022.
ad 5.) Ostatní záležitosti obce
a) Starosta obce seznámil přítomné občany s přijatými rozpočtovými opatřeními číslo 11/2021 ze
dne 31.10.2021.
b) Mikulášská nadílka bude provedena dle požadavku rodičů dětí v sobotu 4.12.2021 návštěvou po
jednotlivých domech.
ad 6.) Diskuze, závěr
Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům jednání.
Zasedání zastupitelstva obce ukončeno v 19.00 hodin.
Dne 25.11.2021

Zapsal:

Milan Bláha

Ověřili:

Bohumil Škornička
Kateřina Dostálová
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