Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Strenice
konaného dne 9.11. 2015
od 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu Strenice

6.

Přítomni: Milan Bláha, Eliška Miksová, Hana Kanizová, Kateřina Šejdová
Omluven:Bohumil Škornička,
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 14.9. 2015
Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí podpory SFŽP ČR
Projednání žádosti o vybudování cyklodráhy
Projednání žádosti pronájmu obecního pozemku
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 44/15
Program jednání schválen všemi hlasy.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na ověřovatele zápisu paní Hanu Kanizovou a Kateřinu
Šejdovou.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 45/15
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo za ověřovatele zápisu paní Hanu Kanizovou a Kateřinu Šejdovou.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
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ad 1.)Starosta obce informoval přítomné se Zprávou o činnosti Zastupitelstva od14.9.2015
Opravena cesta v horní části kopce u Mouchů - obalovačka
Opravuje se garáž za KD
Natřeny lavičky a prolézačky v parku u KD
Natřeno zábradlí na mostech
Objednáno uhlí na zimu do kotelny sálu KD a na OÚ
Ukončena Dohoda o provedení práce k 1.10.2015 – Martin Beránek
Usnesení zastupitelstva obce číslo 46/15
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo předloženou zprávu o činnosti Zastupitelstva od minulého zasedání
a jako takovou ji berou na vědomí.

ad 2.) Starosta obce seznámil přítomné občany s obsahem Smlouvy č.15243664 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci programu Životní prostředí (dále jen
OPŽP), Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
(FS), oblasti podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady. Podkladem pro její poskytnutí je žádost
příjemce podpory, akceptovaná fondem dne 14.4.2015.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 47/15
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu č. 15243664 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0

ad 3.) Starosta obce informoval přítomné s žádosti ohledně vybudování cyklodráhy (pantrek) na
obecním pozemku v bývalém sadu za obcí směrem na Horní Krnsko č.parcely 496. S bližším
projektem seznámil přítomné pan Jiří Neumajer, který by se podílel na projektu a výstavbě cyklodráhy
spolu s vybudováním menšího zázemí. Obec by se podílela částečně na realizaci a pomohla by s
běžnou údržbou.
Pozemek je veden jako ovocný sad, způsob ochrany - zemědělský půdní fond, proto se starosta bude
blíže informovat, zda a za jakých podmínek může být tento projekt realizovatelný. Rozhodnuto bude
na příštím veřejném zasedání zastupitelstva obce.

ad 4.) Starosta obce seznámil přítomné se záměrem pronajmout obecní pozemek k soukromému
užívání, jedná se o pozemek parc.č. 173/1 lesní pozemek o výměře 690 m2 v k.ú. Strenice. Pozemek
sousedí přímo s pozemkem parc.č. 96 vlastníka pana Jiřího Marka a není oplocen.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 48/15
Zastupitelstvo obce Strenice schvaluje záměr pronájmu obecního pozemku parc.č. 173/1 v k.ú.
Strenice o výměře 690 m2 lesní pozemek k soukromému užívání.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 0
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ad 5.) Ostatní záležitosti obce
a) Starosta obce vydává Pokyn finančnímu výboru (ve složení p.Škornička, p. J.Šejdová , p. Řezáč)
a kontrolnímu výboru (ve složení Kateřina Šejdová, p. Hrubý, p.Miksa) k provedení kontroly obce a
sepsání Zprávy o provedené kontrole do 31.1.2016.
b) Starosta obce vydává Příkaz k provedení řádné inventarizace majetku, závazků a pohledávek k
31.12.2015. Zároveň jmenuje Inventarizační komisi ve složení: předseda Kateřina Šejdová, členové
p.Řezáč, p Miksa, p.J Šejdová. Inventarizace proběhne od 3.12. do 31.12.2015 a Zpráva bude
podána do 31.1. 2016.
c) Starosta obce seznámil přítomné občany s přijatým rozpočtovým opatřením č. 5/2015 ze dne
31.10.2015.
ad 6.) Diskuze, závěr
Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům jednání.
Zasedání zastupitelstva obce ukončeno v 19.15 hodin.

Dne 10. 11. 2015

Zapsal:

Milan Bláha

Ověřili:

Kateřina Šejdová
Hana Kanizová
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