Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Strenice
konaného dne 5.9.2022
od 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu Strenice

6.
Přítomni: Milan Bláha, Eliška Miksová, Bohumil Škornička, Hana Kanizová
Hosté: viz prezenční listina
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce a zároveň přivítal všechny přítomné. Pro nemoc
omluvena Kateřina Dostálová. 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 29.8.2022
Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o mapové aplikaci s firmou TopGis
Projednání odpuštění poplatku za TKO na rok 2022 pro nemovitost č.p. 44
Projednání ústních stížností na rušení nočního klidu v době konání venkovních kulturních akcí
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 29/22
Program jednání schválen všemi hlasy.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na ověřovatele zápisu paní Elišku Miksovou a pana Bohumila
Škorničku.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 30/22
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo za ověřovatele zápisu paní Elišku Miksovou a pana Bohumila
Škorničku.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
ad 1.) Starosta obce informoval přítomné se Zprávou o činnosti Zastupitelstva od 29.8.2022
- Pokračují dokončovací práce na rekonstrukci zateplení KD, čekáme na montáž elektroměru
k měření spotřeby pro okruh tepelných čerpadel, poté proběhne zaškolení a předání soustavy TČ.
Připravují se podklady pro kolaudaci stavby KD.
- Termín pro dokončení nového mostu je plánován na 11. listopadu 2022
Usnesení zastupitelstva obce číslo 31/22
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo předloženou zprávu o činnosti Zastupitelstva od minulého zasedání
a jako takovou ji berou na vědomí.
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ad 2.) Starosta obce předložil zastupitelům Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou TopGis, s.r.o.
se změnami, doplňují a mění znění textů smlouvy následovně: Předmětem díla je dále poskytování
modulu Digitální technické mapy (DTM), který bude obsahovat zejména úpravu funkcionalit aplikace
GisOnline podle specifických požadavků objednatele dle Článku III. odstavce 2 smlouvy. Ostatní části
Článku II. smlouvy budou beze změn.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 32/22
Zastupitelstvo obce Strenice projednalo předložený Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo podepsané dne
15.7.2021 mezi obcí a firmou TopGis s.r.o. a souhlasí s jejím uzavřením.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
ad 3.) Starosta obce předložil zastupitelům zaslanou žádost majitelů domu č.p. 44 s prosbou o
odpuštění poplatku za TKO za rok 2022. Majitelka nemovitosti argumentuje s tím, že nemovitost
v letošním roce nenavštěvovali z důvodu dlouhodobé nemoci manžela.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 33/22
Zastupitelstvo obce Strenice projednalo žádost majitele domu č.p. 44 a schvaluje odpuštění poplatku
za TKO pro rok 2022.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
ad 4.) Starosta obce seznámil přítomné s několika ústními stížnostmi na rušení nočního klidu
větším hlukem v době pořádání venkovních kulturních akcí u KD. Dále byly na obec zaslány dopisy
od Policie ČR a Ministerstva vnitra ČR z odboru dozoru a kontroly s žádostí o vyjádření a zaslání
podkladů ohledně pořádané venkovní kulturní akce a změny povolení nočního klidu dne 21.8.2022.
Na tuto venkovní akci bylo zveřejněno obcí oznámení o povolení prodloužení nočního klidu
v domnění, že je pořádána v době strenické pouti, ale na plakátech nebyla jako pouťová, tudíž se na
tuto akci nevztahovalo povolení dané OZV o nočním klidu obce Strenice.
Místní podatel stížností ve svém podání napadá zveřejněné obecní oznámení o povolení prodloužení
nočního klidu za neplatné, což je připustitelné, dále však nepodloženě napadá obec, že pronajímá
obecní pozemky před KD k pořádání venkovních kulturních akcí bez řádné nájemní smlouvy a
poplatku za energie. Tímto chci vyvrátit tuto nepravdivou informaci a zdůrazňuji, že obec řádně
uzavírá s pořadateli akcí Dohody o pronájmu venkovních prostor, které jsou v majetku obce v době
konání kulturních akcí včetně spotřebované energie.
V letošním roce nám situace nedovolovala pořádat kulturní akce uvnitř sálu kulturního domu, jelikož
probíhala rekonstrukce zateplení s výměnou oken, zdrojů topení, tak se veškeré kulturní akce konaly
ve venkovních prostorách okolí KD. Podle většinového rozhodnutí zastupitelů v příštím roce již
nechceme dopustit pořádání většího počtu akcí ve venkovních prostorách, ale směřovat pořádání
kulturních akcí uvnitř sálu KD z důvodu rušení nočního klidu zvýšeným hlukem.
Na druhou stranu tu máme od občanů i velké množství kladných ohlasů na pořádání venkovních
kulturních akcí a je chvályhodné, že se v naší obci něco děje v této nelehké době pocovidové, nebo
v současné době ekonomické krize spojené s válkou na Ukrajině, lidé se prostě chtějí bavit a
potřebují trochu odreagování od běžných starostí, kterých není jistě málo.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 34/22
Zastupitelstvo obce Strenice projednalo ústní stížnosti na rušení nočního klidu v době konání
venkovních kulturních akcí a rozhodlo povolovat venkovní kulturní akce jen v míře dané Obecně
závaznou vyhláškou o nočním klidu č. 2/2019. Ostatní akce budou doporučeny žadateli pořádat pouze
ve vnitřních prostorách sálu KD z důvodu menšího hluku v nočních hodinách.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
ad 5.) Ostatní záležitosti obce
a) Vymetání a revize komínů odbornou firmou se uskuteční v termínu 7. a 8. října 2022 své
požadavky můžete zapsat do seznamu v místním obchodě, na OÚ, nebo zaslat na obecní
email.
b) Svoz nebezpečného a objemného odpadu se uskuteční v termínu od pátku 14. října do neděle
16. října ve dvoře u křižovatky vedle OÚ.
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ad 6.) Diskuze, závěr
Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům jednání.

Zasedání zastupitelstva obce ukončeno v 19.45 hodin.

Dne 10.9.2022

Zapsal:

Milan Bláha

Ověřili:

Eliška Miksová
Bohumil Škornička
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