Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Strenice
konaného dne 1.2. 2016
od 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu Strenice

1.

Přítomni: Milan Bláha, Eliška Miksová, Hana Kanizová, Kateřina Šejdová, 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 14.12.2015
Projednání a schválení pořízení územního plánu obce Strenice
Projednání a schválení odkoupení objektu č.p. 22 – bývalá SOMA
Plán práce na rok 2016
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 1/16
Program jednání schválen všemi hlasy.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na ověřovatele zápisu pana Bohumila Škorničku a Kateřinu
Šejdovou.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 2/16
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo za ověřovatele zápisu pana Bohumila Škorničku a Kateřinu
Šejdovou.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
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ad 1.)Starosta obce informoval přítomné se Zprávou o činnosti Zastupitelstva od 14.12.2015
Dodělaná střecha na garáži za KD, provedena montáž garážových vrat.
Uzavřeno havarijní pojištění a povinné ručení u České pojišťovny na Multikáru a štěpkovač.
Multikára - 9.308,- Kč ročně, štěpkovač – 3.373,- Kč ročně.
Postupně se štěpkují vyřezané větve kolem příkopů.
Oznámení o zahájení stavebního řízení p. Paul, Tvrz Velké Horky – oprava střešní krytiny a
obnova fasád budov hospodářského dvora, Strenice č.p. 85
Rozhodnutí změna stavby před dokončením p. Kapias č.p. 44 – stavební úpravy včetně jímky
na vyvážení.
Dodělána elektroinstalace v kotelně za KD.
Dne 9.1.2016 se konal Myslivecký ples bez větších problémů ke spokojenosti pořadatelů.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 3/16
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo předloženou zprávu o činnosti Zastupitelstva od minulého zasedání
a jako takovou ji berou na vědomí.
ad 2.) Starosta obce konstatoval, že obec Strenice nemá územní plán, ale disponuje pouze
urbanistickou studií, proto navrhuje nechat připravit materiály pro nový územní plán a pokud by byl
vyhlášen dotační titul, požádat o dotaci.
Starosta doporučil, aby pořizovatelem územního plánu byl Magistrát Mladá Boleslav, odbor stavební
a rozvoje, oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování – konkrétně Ing. Jitka Vítková, toto
je totiž pro obec zdarma.
Žádost o vymezení zastavěného území obce Strenice je podána, je třeba z toho důvodu, aby po
dobu, než bude mít obec nový územní plán a to je otázka 2 až 3 let bylo možné v obci stavět.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 4/16
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje pořízení územního plánu obce Strenice.
Zastupitelstvo obce Strenice v souladu s § 6, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon):
I. Rozhodlo v samostatné působnosti o pořízení územního plánu obce Strenice z vlastního
podnětu dle ust. § 44, odst. a) stavebního zákona.
II. Určilo člena zastupitelstva Milana Bláhu – starostu obce spolupracovat s pořizovatelem
územního plánu v rozsahu stanoveném stavebním zákonem.
III. Souhlasí s tím, aby si určený člen zastupitelstva Milan Bláha – starosta obce přizval ke
spolupráci konzultanta Ing. Jana Novotného, narozeného 17.06.1956, bytem Vrutická 234, 277
31 Velký Borek, a udělil mu plnou moc v potřebném rozsahu.
IV. Rozhodlo, aby pořizovatelem územního plánu byl Magistrát Mladá Boleslav Odbor stavební a
rozvoje města, oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování. Starosta obce požádá
Magistrát, aby pověřeným pracovníkem pořizovatele územního plánu obce Strenice byla Ing.
Jitka Vítková.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0

ad 3.) Starosta obce informoval přítomné s možností odkoupení objektu č.p. 22 a č.p. 46 na
parcele č. 35/1, 35/2 a 85/1 o celkové výměře 1499 m2 bývalá SOMA vedle obecního úřadu. Objekt
je na prodej u Realitní společnosti, vlastníkem je firma ze Spolkové republiky Německo. Momentální
kupní cena je za stávajícího stavu objektu velmi vysoká, proto je obec s majitelem v jednání o
snížení ceny objektu. Pokud by došlo k ponížení ceny ze strany prodávajícího, obec objekt odkoupí.
Obec získá v tomto objektu zázemí pro techniku a po demolici rohového domu bude rozšířena
křižovatka.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 5/16
Zastupitelstvo obce Strenice projednalo a schvaluje odkoupení objektu č.p. 22 na parcele č. 35/1,
objekt č.p. 46 na parcele č. 35/2 a zahradu na parcele č. 85/1 vše o celkové výměře 1499 m2 v obci
a katastrálním území Strenice zapsány na LV č. 114 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Mladá Boleslav.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržela se: 0
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ad 4.) Starosta obce seznámil přítomné občany s plánem práce na rok 2016
- Odkoupení objektu č.p. 22 – bývalá SOMA, demolice rohového domu, příprava projektu na
rozšíření křižovatky
- Vyčištění a prohloubení odtokových kanálů u KD
- Navedení vody ze starouchu a u Hrubů do kanálu – betonové svody s rošty
- V případě získání dotací, kompletní rekonstrukce OÚ
- Finální povrch (obalovačka) parkoviště pod kostelem
- Výměna střešní krytiny na části garáže a přístřešku na uhlí za KD
Usnesení zastupitelstva obce číslo 6/16
Zastupitelstvo obce Strenice projednalo a schvaluje předložený plán práce na rok 2016.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0

ad 5.) Ostatní záležitosti obce
a) Starosta obce informoval přítomné o nedodržování předepsané rychlosti řidičů při průjezdu
obcí, proto do budoucna navrhuje instalovat informativní měřiče rychlosti od Krnska a od D. Cetna.
b) Starosta obce konstatoval, že naše obec disponuje velmi pěkným historickým znakem
doloženým pečetěmi od 17.století.
Aby byl naplněn zákon o obcích, měla by obec disponovat platným znakem a vlajkou. Dle informací
ve sněmovním registru obecních symbolů však naše obec nemá schválenou a udělenou vlajku, čímž
dochází k paradoxní situaci, kdy okolní obce bez historického statutu města či městečka s
novodobým obecním znakem disponují rovněž tak obecní vlajkou, zatímco naše obec nadále
reprezentuje pouze znak.
Obec dostala nabídku na vytvoření návrhu vlajky, vyhotovení žádosti o schválení vlajky a zařazení,
jakož i historického znaku do sněmovního registru komunálních symbolů.
Starosta přislíbil, že se bude informovat u příslušného heraldika na celkových nákladech spojených
s pořízením a zařazením vlajky do registru.
ad 6.) Diskuze, závěr
Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům jednání.
Zasedání zastupitelstva obce ukončeno v 19.30 hodin.

Dne 12. 2. 2016

Zapsal:

Milan Bláha

Ověřili:

Kateřina Šejdová
Bohumil Škornička
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