Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Strenice
konaného dne 27.12.2021
od 17.00 hodin v kanceláři obecního úřadu Strenice

9.
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. Zpráva o činnosti zastupitelstva od 6.12.2021
2. Projednání ukončení Smlouvy o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní
obslužnosti k 31.12.2021
3. Projednání zapojení se do ,,Paktu starostů a primátorů pro klimatickou a energetickou změnu“
4. Projednání a schválení Dodatku ke stávající partnerské smlouvě rozšiřující partnerství i na
vzniklou oblastní organizaci destinačního managementu s názvem ,,Kraj Rudolfa II.“
5. Vyhodnocení zveřejněného Záměru číslo 4/2021 bezúplatného převodu obecního pozemku
p.č.426
6. Projednání Záměru obce pronajmout nebytový prostor
7. Ostatní záležitosti obce
8. Diskuze, závěr

V jednání bylo projednáno a odsouhlaseno usnesením:

Zastupitelstvo obce projednalo návrh programu jednání.
Zastupitelé program nedoplnili.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 59/21
Program jednání schválen všemi hlasy.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na ověřovatele zápisu paní Elišku Miksovou a pana Bohumila
Škorničku.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 60/21
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo za ověřovatele zápisu paní Elišku Miksovou 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 6.12.2021
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace na ,,Zateplení KD č.p. 7 s výměnou zdroje tepla v obci Strenice“ –
změna podmínek výše dotace 3 118 031,- Kč.
- Myslivecký ples plánovaný na sobotu 8.1.2022 se nekoná.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 61/21
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo předloženou zprávu o činnosti Zastupitelstva od minulého zasedání
a jako takovou ji berou na vědomí.
ad 2.) Starosta obce informoval přítomné, že dle nových standardů dopravní obslužnosti a nové
metodiky výpočtu je výše příspěvku naší obce na dopravní obslužnost pro rok 2022 nulová, to
znamená, že dopravní obslužnost bude v naší obci zachována, ale obec se nebude již finančně
podílet. Zastupitelé souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o spolupráci při zajišťování a
spolufinancování dopravní obslužnosti.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 62/21
Zastupitelstvo obce Strenice projednalo a schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o
spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti.
Evidenční číslo objednatele SK: S-2866/IDSK/2021, evidenční číslo objednatele IDSK: S49/05792291/2021/1/2021.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
ad 3.) Starosta obce informoval přítomné se zapojením obce do „Paktu starostů a primátorů pro
klimatickou a energetickou změnu“ – zapojení nám umožní podat žádost o podporu, díky níž získáme
finanční prostředky pro zajištění sdíleného energetického manažera pro obce v území MAS. Starosta
seznámil zastupitele s dokumenty popisující pakt starostů, dokument musí být schválen
v zastupitelstvu a následně podepsán starostou.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 63/21
Zastupitelstvo obce Strenice projednalo a schvaluje uzavření dokumentu o zapojení obce Strenice do
,,Paktu starostů a primátorů pro klimatickou a energetickou změnu“.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
ad 4.) Starosta obce informoval přítomné s dodatkem ke stávající partnerské smlouvě rozšiřující
partnerství i na vzniklou oblastní organizaci destinačního managementu s názvem „Kraj Rudolfa II.“.
Vznik organizace destinačního managementu byl jedním z cílů schválené Strategie rozvoje na období
2014-2020. Valné shromáždění MAS odsouhlasilo zapojení území v působnosti naší MAS do této
destinace. Oblastní DMO Kraj Rudolfa II. vznikla jako organizační složka Dolního Pojizeří z.ú., aby
nemusela vznikat další právnická osoba s množstvím administrativy, a to právě v rámci naplnění
jednoho ze strategických cílů naší Strategie rozvoje území. Orgány DMO jsou navíc tak identické
s orgány MAS.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 64/21
Zastupitelstvo obce Strenice projednalo a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství a
spolupráci s Dolním Pojizeřím z.ú. v rámci oblastní organizace destinačního managementu a
turistické oblasti (destinace) „Kraj Rudolfa ll.“
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
ad 5.) Zastupitelstvo obce Strenice projednalo vyhodnocení zveřejněného Záměru obce Strenice
číslo 4/2021 o návrhu bezúplatného převodu obecního pozemku parc.č. 426 ostatní plocha silnice o
výměře 5369 m2 v k.ú. Strenice který je zastavěn silnicí III/27222.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 65/21
Zastupitelstvo obce Strenice schvaluje na základě zveřejněného Záměru obce Strenice číslo 4/2021
bezúplatný převod obecního pozemku parc.č. 426 ostatní plocha, zastaven silnicí III/27222 o
výměře 5369 m2 v k.ú. Strenice do vlastnictví Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
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ad 6.) Starosta obce seznámil přítomné se Záměrem obce pronajmout nebytový prostor v obecním
objektu č.p. 46 – Sportcentrum k hromadnému cvičení. Jedná se o cvičební prostory Sportcentra o
velikosti 147 m2. Zastupitelé souhlasí v měsíci lednu 2022 se zveřejněním Záměru obce pronajmout
nemovitost.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 66/21
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje zveřejnění Záměru obce Strenice č. 1/2022 pronajmout
nebytový prostor obecní budovy č.p. 46 Strenice – Sportcentrum o velikosti 147 m2.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0

ad. 7.) Ostatní záležitosti obce
a) Od pondělí 3.1.2022 je možné v době úředních hodin na OÚ platit poplatky za odpady na rok
2022. Poplatek za odpady je dle nové vyhlášky obce navýšen na 800,- Kč osobu, poplatek za
psa zůstává stejný – 100,- Kč. Vývoz odpadu na staré známky z roku 2021 je do konce ledna
2022.

ad 8.) Diskuze, závěr
Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům jednání.

Zasedání zastupitelstva obce ukončeno v 18.30 hodin.
Dne 28.12.2021

Zapsal:

Milan Bláha

Ověřili:

Bohumil Škornička
Eliška Miksová
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