Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Strenice
konaného dne 29.6.2015
od 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu Strenice

4.

Přítomni: Milan Bláha, Eliška Miksová, Hana Kanizová,
Omluven:Bohumil Škornička, Kateřina Šejdová
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.
7.
8.

Zpráva o činnosti zastupitelstva od 25.5.2015
Reklamace skrytých vad v objektu čp. 53 - stanovisko
Projednání Závěrečného účtu obce za rok 2014
Účetní závěrka obce za rok 2014
Přiznané dotace – výběrové řízení
Pouť a posvícení
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 32/15
Program jednání schválen všemi hlasy.
Hlasování:
pro: 3
proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na ověřovatele zápisu paní Hanu Kanizovou a Elišku
Miksovou.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 33/15
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo za ověřovatele zápisu paní Hanu Kanizovou a Elišku Miksovou.
Hlasování:
pro: 3
proti: 0
Zdržel se: 0
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ad 1.)Starosta obce informoval přítomné se Zprávou o činnosti Zastupitelstva od 25.5.2015
Vyčištěn svodový kanál u p. Hrubé – budou položeny žlabovky
Dočištěny kanály u hasičárny
Tlakovou cisternou pročištěno potrubí z kanálu u KD pod silnicí do potoka
Usnesení zastupitelstva obce číslo 34/15
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo předloženou zprávu o činnosti Zastupitelstva od minulého zasedání
a jako takovou ji berou na vědomí.
ad 2.) Starosta obce konstatoval, že na minulém zastupitelstvu byly projednány problémy týkajících
se skrytých vad v bývalém obecním domě čp.53, nevyvložkovaného komína a plně nefunkční čističky
odpadních vod, která není převedena a je tudíž stále majetkem obce.
Bylo přislíbeno, že obec se bude podílet na nápravě reklamovaných závad, vše za podmínek pokud
nájemníci přistoupí na dohodu o narovnání, která by vztahy do budoucna narovnala bez jakých koliv
nároků jedné strany vůči druhé. Po dohodě zastupitelů bylo navrženo uvolnit na vyvložkování komína
částku 20 000,- Kč a podílet se na výměně čerpadla s vyšším výkonem u čističky odpadních vod
částkou 10 000,- Kč.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 35/15
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uvolnit částku 20 000,- Kč na vyvložkování komína
v domě čp.53 a podílet se částkou 10 000,- Kč na výměně čerpadla s vyšším výkonem u čistírny
odpadních vod, za předpokladu, že nájemníci přistoupí na dohodu o narovnání, která by vztahy do
budoucna narovnala bez jakých koliv nároků jedné strany vůči druhé.
Hlasování:
pro: 3
proti: 0
Zdržel se: 0

ad 3.) Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce Strenice za rok 2014 a souhlas
s hospodařením obce, součástí Závěrečného účtu obce Strenice za rok 2014 je Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Strenice za rok 2014, (viz. Příloha č.2) s výhradou – byly zjištěny
chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c).Obec navrhuje
přijmout Nápravná opatření k odstranění (viz Příloha č.3)
Usnesení zastupitelstva obce číslo 36/15
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Strenice za rok 2014 a souhlas
s hospodařením obce, součástí Závěrečného účtu obce Strenice za rok 2014 je Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Strenice za rok 2014, (viz. Příloha č.2) s výhradou – byly zjištěny
chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c).Obec navrhuje
přijmout Nápravná opatření k odstranění (viz Příloha č.3)
Hlasování:
pro: 3
proti: 0
Zdržel se: 0

ad 4.)Zastupitelstvu obce byla předložena Rozvaha ke dni 31.12.2014, Výkaz zisku a ztráty
k 31.12.2014, Příloha účetní závěrky k 31.12.2014, Inventarizační zpráva z inventury ke dni
31.12.2014 obce Strenice a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strenice za rok 2014.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 37/15
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Strenice za rok 2014 – přebytek
z roku 2014 bude proúčtován do výsledku hospodaření minulých let.
Hlasování:
pro: 3
proti: 0
Zdržel se: 0
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ad 5.) Starosta obce seznámil přítomné s tím, že obci byly přiznány dotace na bioodpady (svozový
automobil s nosičem kontejnerů, velkoobjemové kontejnery, motorový štěpkovač a domovní
kompostéry) ve výši 2 327 666,- Kč , obec se bude podílet 10% z celkové částky.
Zpracování žádosti o dotaci a projektovou dokumentaci na akci ,, Svážíme bioodpad z obce Strenice“
Obci připravovala společnost Tendra, proto zastupitelé navrhují, aby Organizaci zadávacího řízení a
dotační managment po dobu 5 let rovněž připravila společnost Tendra s.r.o.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 38/15
Zastupitelstvo obce Strenice projednalo a schvaluje zadat Organizaci zadávacího řízení a dotační
managment po dobu 5 let na akci ,,Svážíme bioodpad z obce Strenice společnosti Tendra s.r.o.
Hlasování:
pro: 3
proti: 0
Zdržel se: 0

ad 6.)Tradiční Strenická pouť a posvícení se koná letos ve dnech 22.8. – 24.8.2015. Zůstává
zachován sobotní výlet pro děti – na starost p.Miksová, nedělní nohejbalový turnaj – na starost
p.Bláha, pondělní posvícenské posezení s hudbou p.Hrubého – na starost všichni zastupitelé při
přípravě sálu.
ad 7.) Ostatní záležitosti obce
a) Starosta obce seznámil přítomné občany s přijatým rozpočtovým opatřením č. 2/2015 ze dne
29.5.2015 a č. 3/2015 ze dne 26.6.2015

ad 8.) Diskuze, závěr
Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům jednání.
Zasedání zastupitelstva obce ukončeno v 19.15 hodin.

Dne 13.7.2015

Zapsal:

Milan Bláha

Ověřili:

Hana Kanizová
Eliška Miksová
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