Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Strenice
konaného dne 14.4.2014
od 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu Strenice

2.

Přítomni: Mgr. Veronika Rudolfová, Eliška Miksová, Milan Bláha, Hana Kanizová, 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.

Zpráva o činnosti zastupitelstva od 3.3.2014
Projednání a schválení rozpočtového opatření č.1/2014
Projednání záměru pronájmu majetku obce
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 8/14
Program jednání schválen všemi hlasy.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na ověřovatele zápisu Bohumila Škorničku a Elišku Miksovou.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 9/14
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo za ověřovatele zápisu Bohumila Škorničku a Elišku Miksovou.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0

ad 1.) Starostka obce seznámila přítomné se Zprávou o činnosti Zastupitelstva od minulého zasedání:
dne 31.3.2014 byly na základě Usnesení o vrácení, vydání věci – Policejní orgán SKPV Mladá Boleslav
č.j. KRPS-15930-330/TČ-2013-010781-EC ze dne 28.1.2014 vráceny doklady obce zabavené Policií
ČR v rámci vyšetřování bývalého starosty
Rozhodnutí stavebního úřadu Bezno – Kolaudační rozhodnutí P.Dostál
přidělení čp. 95 Strenice - P.Dostál
Nařízení KVS – Ošetření včelstev Varroáza
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FÚ MB – Platební výměr k dani z příjmu FO za obec za rok 2012
Stat.město Mladá Boleslav – živnosten.úřad – Výpis Lucie Kolakovská – zrušení živnost.oprávnění
k 24.3.2014
Od 14.4. do 13.5.2014 projednávání ÚP Krnsko
Ředitelství služby cizinecké policie – Sdělení k volbám do EP – 0 cizinců voličů
Zveřejněna výzva Č.J. 120EX59199/12-84 – dražební vyhláška Kratochvílovi
Rozhodnutí stavebního úřadu Bezno – Stavební povolení Bachtíková – úprava opěrné zdi
Dne 7.4.2014 Usnesení Policie ČR č.j.KRPS-31174-13/TČ-2014-010711, krádež topení KD – odložení
věci, pachatel neznámý
Dne 17.3.2014 podána žádost ČEZu na zrušení odběrného místa Strenice čp.7 kulturní dům včetně
Bytu, pro neplacení odběrů nájemníkem a výpověď z nájmu
Dne 18.3. žádost Vaku o ukončení odběru vody na Strenice čp.7 kulturní dům z téhož důvodu
Usnesení zastupitelstva obce číslo 10/14
Zastupitelé obce projednali Zprávu o činnosti Zastupitelstva od minulého zasedání a jako takovou ji berou
na vědomí.
-

ad 2.) Účetní obce p.Kanizová seznámila s Návrhem rozpočtového opatření č.1/2014 pro narovnání
rozpočtu. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 11/14
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1/2014 bez připomínek.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0

ad 3.) Starostka obce seznámila přítomné:
a) se žádostí o pronájem či odkoupení obecního bytu po p.Endlerové v čp.49 Strenice – pan T.Zamazal.
Zastupitelé diskutovali o nutných investicích a nedostatku finančních prostředků, minulé usnesení, že obec
nebude momentálně obecní majetek prodávat.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 12/14
Zastupitelstvo obce Strenice neuvažuje o prodeji ani pronájmu této bytové jednotky.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
b) se záměrem pronajmout pozemky k zemědělskému využití, jedná se o pozemky parc.č. 496 ovocný sad o
výměře 18.527 m2 a parc.č. 493 ost.komunikace o výměře 782 m2 „na Bábiném“ v k.ú. Strenice. Zastupitelé
diskutovali o situaci, o aktuálních cenách, údržbě, využití. Závěrem bylo rozhodnuto uvedené pozemky
pronajmout za min. cenu 9.000,- Kč ročně.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 13/14
Zastupitelstvo obce Strenice schvaluje záměr pronájmu pozemků parc.č. 496 v k.ů. Strenice o výměře 18.527 m2
ovocný sad k využití pro zemědělské účely za min.celkovou cenu pronájmu 9.000,- Kč ročně.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0

ad 4.) Ostatní záležitosti obce:
a) byla objednána nová chladicí vitrína do místního obchodu za 38.044,- Kč
b) byla objednána nová branka na hřiště vč.sítě cca 11.000,- Kč
c) Volby do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 23. a 24.5.2014 – úkoly jsou plněny,
zapisovatelkou OVK byla jmenována M.Miksová
d) 30.4.2014 proběhnou ve Strenicích jako vždy ČARODĚJNICE na hřišti, oheň zajistí p.Miksa s p.Šubertem,
občerstvení B.Škornička; začátek v 19.00 hod.
e) dne 24.4.2014 proběhne na obci audit za rok 2013
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ad 5.) Diskuse, závěr
Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům jednání.

Zasedání zastupitelstva obce ukončeno v 19.00 hodin.

Dne 24.4.2014

Ověřili:

Zapsala:

Mgr. Veronika Rudolfová

Eliška Miksová
Milan Bláha

Strana 3

