Zápis z veřejného zasedání ZO Strašice č. 15/21
konaného dne 24.6.2021
Místo konání:
Účast:
Omluveni:
Nedostavil se:
Začátek konání:

Společenský dům Strašice – malý sál
14 členů zastupitelstva obce (prezenční listina přiložena k zápisu)
Josef Štych
--------18:00 hod.

1. Úvod
J. Hahner - starosta obce konstatoval, že je ZO usnášeníschopné, zahájil jednání a přivítal
přítomné.

2. Schválení programu jednání
J. Hahner – přednesl navržený program.
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Schválení orgánů jednání
4. Náměty a podněty občanů
5. Nakládání s majetkem obce
a) Žádost o prodej části pozemku p.č. 1140/4 – Ing. Forman
b) Žádost o prodej části pozemku p.č. 2104/1 – K. Spáčil
c) Prodej pozemků – Stavební zóna Dvůr
6. Projednání Závěrečného účtu obce Strašice za rok 2020
7. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 2-2021 a č. 3-2021
8. Informace o postupu tvorby Územního plánu Strašice
9. Pořízení regulačního plánu k ÚP Strašice
10. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZO Strašice
11. Kontrola usnesení
12. Interpelace zastupitelů
13. Návrh usnesení
14. Závěr
J. Hahner – navrhnul doplnit program jednání o bod č. 5d) Koupě pozemku p.č. 1079/6.
Odkoupení tohoto pozemku již v minulosti schválilo zastupitelstvo, avšak z důvodu úmrtí
jednoho spoluvlastníka nedošlo k podpisu kupní smlouvy. Otevřel rozpravu k doplněnému
programu jednání ZO. K doplněnému programu jednání se nikdo nevyjádřil. Nechal hlasovat o
programu jednání ZO.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplnit do programu jednání bod 5d) Koupě pozemku p.č. 1079/6.
Hlasování: Pro 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program jednání ZO.
Hlasování: Pro 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
1

Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo schvaluje doplnit do programu jednání bod 5d) Koupě pozemku p.č. 1079/6.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo schvaluje program jednání ZO.

3. Schválení orgánů jednání
J. Hahner pověřil pořízením zápisu Ing. Lazebníkovou a pořízením zvukového záznamu Mgr.
Svobodu. Z jednání je omluven pan Josef Štych, který je na dovolené.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Eva Buchová, Mgr. Jiří Kantor, Tomáš
Kunc.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Josef Kotnauer, Mgr. Pavla Hrazdilová.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Eva Buchová, Mgr. Jiří Kantor, Tomáš
Kunc.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Josef Kotnauer, Mgr. Pavla Hrazdilová.

4. Náměty a podněty občanů
J. Hahner – otevřel rozpravu.
Ing. Nerad – je to již dávno, kdy jsem se tady ptal, na opravu střechy nad muzeem dopravy.
Byla provedena nějaká provizorní oprava, ale teď při těch vydatných deštích tam prý opět
zatékalo. Další věc, která se mne dotýká osobně, je, že mi přišel dopis od Vodohospodářského
sdružení Rokycanska, že platím malé zálohy na vodné. Musím je platit nebo ne? Přišla mi
upomínka od firmy, kterou neznám a nemám s ní uzavřený žádný smluvní vztah. Ptal jsem se,
který zákon mi ukládá, že mám platit zálohy v požadované výši. Nevím, ani kam moje peníze
jdou. Nikde jsem se o žádných změnách nedočetl, žádná odpověď mi nepřišla. Další dotaze je,
v jakém stádiu jsme s Hohenfelsem ohledně naplánovaných oslav výročí.
Mgr. Hrazdilová – my jsme v kontaktu s jejich zástupci. Oslavy výročí byly z důvodu covidu
na podzim loňského roku přeloženy na podzim letošního roku. Dříve to bohužel uspořádat
nejde.
J. Hahner – k té opravě uvádím, že po těch stížnostech jsme nechali kompletně opravit
svodový žlab. V dubnu jsem mluvil s panem Koubou a v dubnu bylo vše v pořádku. Pokud tam
teď teklo, tak to budeme nějak řešit. Ověřím si to. K té vodohospodářské firmě uvádím, že
společnost VOSS se rozdělila na sokolovskou a rokycanskou část. My však máme stále tu
sokolovskou, takže by mělo být vše stejné. Nicméně 1.7. máme valnou hromadu, tak tam
zjistím, jaké jsou požadavky z jejich strany. Nezaznamenal jsem však zatím žádnou stížnost na
tuto situaci.
Ing. Nerad – tak se zeptej na číslo předpisu, který mi ukládá, že mám platit požadované zálohy.
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J. Hahner – zeptám se na té valné hromadě.
M. Štorek – sdělil informace ohledně možnosti využít dotaci na fotovoltaické elektrárny na
střechách budov. Pokud se zamýšlí oprava střechy na základní škole, stálo by za to se tím
zabývat. Pokud by byl zájem, jsem schopen odprezentovat podmínky získání dotace. Zabývám
se tím na magistrátu v Praze. Do budoucna by to mohlo být pro obec přínosné, neboť ceny
energií budou stoupat.
J. Hahner – poděkoval za projevený zájem, případně bychom se o tom mohli na radnici
pobavit.
E. Buchová – donesla se mi stížnost ohledně fungování bytové správy. Došlo k závadě na vodě
a paní bylo sděleno, že si má opravu zajistit sama. Údajně měl instalatér dovolenou. Bylo by
vhodné zajistit, aby to bylo řešeno nějakým záskokem, pokud tedy sjednaná služba není
k dispozici.
J. Hahner – situaci prověřím a budeme na to nějak reagovat.
J. Kotnauer – slyšel jsem, že havárie vody řeší pán z Plzně. Ten měl mít dovolenou a dotyčná
si měla sehnat opraváře sama. Stížnosti na Inzulu jsou neustálé a nic se stejně neděje.
J. Hahner – ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí náměty a podněty občanů a ukládá na ně reagovat.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo bere na vědomí náměty a podněty občanů a ukládá na ně reagovat.

5. a) Žádost o prodej části pozemku p.č. 1140/4 – Ing. Forman
J. Hahner – Předkládáme k projednání žádost o prodej části pozemku p.č. 1140/4 v k.ú.
Strašice. Jedná se o pozemek u bývalé tankové myčky. Pozemek v současné době žadatel
udržuje. Důvodem odkupu je legalizace vjezdů na již vlastněný pozemek. Bylo zadáno
zpracování geometrického plánu, který řeší i případné zaplocení pozemku, neboť není
v souladu s hranicí v Katastru nemovitostí. RO tuto žádost projednala na svém jednání
19.5.2021 a schválila záměr prodeje tohoto pozemku. Přednesl návrh usnesení a otevřel
rozpravu.
Ing. Fetter – jak se RO staví k ceně za pozemek? Budeme jednat o prodeji stavebních pozemků,
kde cena je stanovena výrazně výše. Bylo by vhodné upravit i cenu ostatních pozemků.
J. Hahner – v kasárnách se zohledňovalo mnoho faktorů, bylo to bráno jako brownfield.
Myslím si, že částka by mohla být vyšší. V kasárnách už k prodeji moc pozemků není. V návrhu
usnesení je 200 Kč za metr.
Mgr. Kantor – upravil návrh usnesení tak, aby byla doplněna čísla pozemků dle geometrického
plánu.
Ing. Nerad – Ing. Fetter má pravdu, měla by se schválit nějaká nová cenová mapa. Pokud to
někdo napadne, může se stát, že z toho budou mít zastupitelé problém.
J. Hahner – souhlasím, aby se ta cena do budoucna upravila. Navrhl usnesení ohledně
aktualizace cen pozemků v obci. V rozpravě nikdo další nevystoupil, nechal hlasovat o návrhu
usnesení.

3

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo ukládá RO zpracovat aktualizaci cenové mapy obce a předložit ji na zářijové
jednání ZO.
Odpovídá: RO
Termín: 30.9.2021
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1140/11 a p.č. 1140/12 v k.ú. Strašice panu Ing.
Pavlovi Formanovi, bytem Pod Vinicí 1445, Beroun, za cenu 200 Kč/m2.
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji pozemku p.č. 1140/11 a 1140/12 dle žádosti
č.j. 551/21.
Odpovídá: RO
Termín: 30.11.2021
Hlasování: Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo ukládá RO zpracovat aktualizaci cenové mapy obce a předložit ji na zářijové
jednání ZO.
Odpovídá: RO
Termín: 30.9.2021
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1140/11 a p.č. 1140/12 v k.ú. Strašice panu Ing.
Pavlovi Formanovi, bytem Pod Vinicí 1445, Beroun, za cenu 200 Kč/m2.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji pozemku p.č. 1140/11 a 1140/12 dle žádosti
č.j. 551/21.
Odpovídá: RO
Termín: 30.11.2021

5. b) Žádost o prodej části pozemku p.č. 2104/1 – K. Spáčil
J. Hahner – Předkládáme k projednání žádost o prodej části pozemku p.č. 2104/1 v k.ú.
Strašice. Jedná se o pozemek ležící vedle výrobny antuky pana Spáčila. K oddělení pozemku
bude zpracován geometrický plán. RO tuto žádost projednala na svém jednání 2.6.2021 a
schválila záměr prodeje tohoto pozemku. Pokud bychom to schválili, tak bych nechal vyhotovit
geometrický plán. Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu.
Ing. Nerad – zajímá mi, co tam bude, Kamile.
K. Spáčil – já myslím, že tobě to sdělovat nemusím. Stejně mne označíš za lháře, stejně tak
mojí manželku, takže tobě to říkat nebudu. Bude to v souladu s územním plánem.
M. Praum – myslím, že tato část pozemku není pro obec důležitá a proto souhlasím s prodejem.
J. Hahner – ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 2104/1 (cca 320 m2) v k.ú. Strašice panu
Kamilovi Spáčilovi, bytem Strašice 650, za cenu 200 Kč/m2.
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji části pozemku p.č. 2104/1 dle žádosti č.j.
666/21.
Odpovídá: RO
Termín: 30.11.2021
Hlasování: Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 2104/1 (cca 320 m2) v k.ú. Strašice panu
Kamilovi Spáčilovi, bytem Strašice 650, za cenu 200 Kč/m2.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji části pozemku p.č. 2104/1 dle žádosti č.j.
666/21.
Odpovídá: RO
Termín: 30.11.2021

5. c) Prodej pozemků – Stavební zóna Dvůr
J. Hahner – Předkládáme k projednání žádosti o prodej stavebních pozemků ve Stavební zóně
Dvůr. Cena za 1 m2 byla stanovena RO na základě zpracovaného znaleckého posudku, který
určil cenu ve výši 2.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že z kupní ceny je nutné odvést DPH, byla
RO stanovena cena za 1 m2 daného pozemku ve výši 2.202,20 Kč, usnesení RO č. 51/05/21-11.
Záměr prodeje jednotlivých stavebních pozemků byl zveřejněn na úřední desce OÚ Strašice.
Předkládáme k projednání pouze ty žádosti, kde žadatelé kupní cenu akceptují. Navíc byly
podány 4 žádosti, tito žadatelé budou zařazeni mezi náhradníky. Jejich žádosti by byly
projednány v případě, že by některý z žadatelů ke koupi pozemku nepřistoupil. Přednesl návrh
usnesení a otevřel rozpravu.
Mgr. Sovadina – pozemek p.č. 1622/39 zabíhá do plánované komunikace?
J. Hahner – ne, komunikace přes tento pozemek neprochází. Nebylo dokončené dědické řízení,
proto se tento pozemek do zóny nezahrnul. Bude tam ponechán pouze pruh na dešťovou
kanalizaci.
Ing. Nerad – projekt na sítě již je? Kolik to bude stát?
J. Hahner - projekt je hotový, projektová cena je 11 mil. Kč. Plynárny od nás řad odkoupí,
elektrárny to vybudují na své náklady. My budeme hradit vodovod a kanalizaci. Až toto bude
hotové, tak budou vybudovány zpevněné komunikace.
Ing. Nerad – ten, kdo tam bude chtít začít stavět, tak bude potřebovat příjezdové komunikace,
jinak se to tam bude ničit.
J. Hahner – ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/44 (1171 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 panu Zdeňkovi Hubáčkovi, bytem Strašice 562, za cenu 2.202,20 Kč/m2 včetně DPH.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/45 (944 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 panu Jindřichovi Wolfovi, bytem Strašice 598, za cenu 2.202,20 Kč/m2 včetně DPH.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/46 (834 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 panu Ing. Jindřichovi Wolfovi, bytem Strašice 598, za cenu 2.202,20 Kč/m2 včetně
DPH.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/48 (1001 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 paní Ivě Vavřinové a panu Michalovi Vavřinovi, oba bytem Strašice 373, za cenu
2.202,20 Kč/m2 včetně DPH.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/49 (1022 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 panu Richardovi Andilovi, bytem Strašice 304, za cenu 2.202,20 Kč/m2 včetně DPH.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/50 (960 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 paní Barboře Trtíkové, bytem Heřmánková 180/6, Plzeň, za cenu 2.202,20 Kč/m 2
včetně DPH.
5

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/51 (960 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 paní Štěpánce Trtíkové, bytem Heřmánková 180/6, Plzeň, za cenu 2.202,20 Kč/m2
včetně DPH.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/52 (960 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 paní Tereze Hercigové, bytem Strašice 586, za cenu 2.202,20 Kč/m2 včetně DPH.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/53 (1260 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 panu Igorovi Andilovi, bytem Strašice 577, za cenu 2.202,20 Kč/m2 včetně DPH.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/54 (960 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 paní Haně Mařanové, bytem Strašice 598, za cenu 2.202,20 Kč/m2 včetně DPH.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/55 (960 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 panu Davidovi Trostovi, bytem Vrbička 13, Vroutek, a paní Anně Maškové, bytem
Kasejovice 300, za cenu 2.202,20 Kč/m2 včetně DPH.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/56 (960 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 panu Janu Pávovi, bytem Strašice 595, za cenu 2.202,20 Kč/m2 včetně DPH.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/58 (967 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 panu Jakubovi Volákovi, bytem Školní 676, Mirošov, za cenu 2.202,20 Kč/m2 včetně
DPH.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/59 (1014 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 panu Tomovi Sazimovi, bytem Strašice 663, za cenu 2.202,20 Kč/m2 včetně DPH.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/60 (1014 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 panu Janu Procházkovi, bytem Strašice 455, za cenu 2.202,20 Kč/m2 včetně DPH.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/61 (977 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 panu Martinovi Kecovi, bytem Karla Čapka 1439/8, Beroun, za cenu 2.202,20 Kč/m2
včetně DPH.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/62 (1014 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 paní Janě Andrlíkové a panu Milošovi Andrlíkovi, oba bytem Strašice 520, za cenu
2.202,20 Kč/m2 včetně DPH.
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji pozemků ve Stavební zóně Dvůr.
Odpovídá: RO
Termín: 31.12.2021
Hlasování: Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/44 (1171 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 panu Zdeňkovi Hubáčkovi, bytem Strašice 562, za cenu 2.202,20 Kč/m2 včetně DPH.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/45 (944 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 panu Jindřichovi Wolfovi, bytem Strašice 598, za cenu 2.202,20 Kč/m2 včetně DPH.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/46 (834 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 panu Ing. Jindřichovi Wolfovi, bytem Strašice 598, za cenu 2.202,20 Kč/m2 včetně
DPH.
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Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/48 (1001 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 paní Ivě Vavřinové a panu Michalovi Vavřinovi, oba bytem Strašice 373, za cenu
2.202,20 Kč/m2 včetně DPH.
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/49 (1022 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 panu Richardovi Andilovi, bytem Strašice 304, za cenu 2.202,20 Kč/m2 včetně DPH
Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/50 (960 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 paní Barboře Trtíkové, bytem Heřmánková 180/6, Plzeň, za cenu 2.202,20 Kč/m2
včetně DPH.
Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/51 (960 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 paní Štěpánce Trtíkové, bytem Heřmánková 180/6, Plzeň, za cenu 2.202,20 Kč/m2
včetně DPH.
Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/52 (960 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 paní Tereze Hercigové, bytem Strašice 586, za cenu 2.202,20 Kč/m2 včetně DPH.
Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/53 (1260 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 panu Igorovi Andilovi, bytem Strašice 577, za cenu 2.202,20 Kč/m2 včetně DPH.
Usnesení č. 20:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/54 (960 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 paní Haně Mařanové, bytem Strašice 598, za cenu 2.202,20 Kč/m2 včetně DPH.
Usnesení č. 21:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/55 (960 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 panu Davidovi Trostovi, bytem Vrbička 13, Vroutek, a paní Anně Maškové, bytem
Kasejovice 300, za cenu 2.202,20 Kč/m2 včetně DPH.
Usnesení č. 22:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/56 (960 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 panu Janu Pávovi, bytem Strašice 595, za cenu 2.202,20 Kč/m2 včetně DPH.
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Usnesení č. 23:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/58 (967 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 panu Jakubovi Volákovi, bytem Školní 676, Mirošov, za cenu 2.202,20 Kč/m2 včetně
DPH.
Usnesení č. 24:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/59 (1014 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 panu Tomovi Sazimovi, bytem Strašice 663, za cenu 2.202,20 Kč/m2 včetně DPH.
Usnesení č. 25:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/60 (1014 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 panu Janu Procházkovi, bytem Strašice 455, za cenu 2.202,20 Kč/m2 včetně DPH.
Usnesení č. 26:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/61 (977 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 panu Martinovi Kecovi, bytem Karla Čapka 1439/8, Beroun, za cenu 2.202,20 Kč/m2
včetně DPH.
Usnesení č. 27:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1622/62 (1014 m2) v k.ú. Strašice dle GP č. 1213313/2020 paní Janě Andrlíkové a panu Milošovi Andrlíkovi, oba bytem Strašice 520, za cenu
2.202,20 Kč/m2 včetně DPH.
Usnesení č. 28:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji pozemků ve Stavební zóně Dvůr.
Odpovídá: RO

Termín: 31.12.2021

5. d) Koupě pozemku p.č. 1079/6
J. Hahner – Zastupitelstvo dne 21.9.2016 schválilo svým usnesením odkup pozemku p.č.
1079/6 za cenu 150 Kč/m2. Z důvodu úmrtí jednoho z vlastníků nedošlo k podpisu kupní
smlouvy. Dědické řízení je již uzavřené a proto navrhujeme schválit nové usnesení k tomuto
odkupu pozemku. Na pozemek p.č. 1079/6 zasahují obecní zahrádky. Kupní cena je navržena
ve výši 220 tis. Kč. Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu. V rozpravě nikdo nevystoupil,
nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo ruší usnesení č. 11/16-12 ze dne 21.9.2016.
Zastupitelstvo schvaluje odkup pozemku p.č. 1079/6 (892 m2) v k.ú. Strašice za cenu 220.000,Kč.
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k odkupu pozemku p.č. 1079/6.
Odpovídá: RO
Termín: 30.9.2021
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Hlasování: Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 29:
Zastupitelstvo ruší usnesení č. 11/16-12 ze dne 21.9.2016.
Usnesení č. 30:
Zastupitelstvo schvaluje odkup pozemku p.č. 1079/6 (892 m2) v k.ú. Strašice za cenu 220.000,Kč.
Usnesení č. 31:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k odkupu pozemku p.č. 1079/6.
Odpovídá: RO
Termín: 30.9.2021

6) Projednání Závěrečného účtu obce Strašice za rok 2020
J. Hahner – Předal slovo Ing. Mezkovi.
Ing. Mezek – Předkládáme k projednání Závěrečný účet obce Strašice za rok 2020. Výkaz Fin
2-12, Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Přílohy k 31.12.2020 byly předloženy na minulé jednání
ZO, případně jsou dostupné na webu obce Strašice. Příjmy po konsolidaci byly ve výši 71,688
mil. Kč, výdaje činily 66,615 mil. Kč. Na splátky úvěrů bylo vynaloženo 3,908 mil. Kč. Při
přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Na splátky
úvěrů je poskytována dostatečná částka, aby nebyla obec postihována dle zákona. Návrh
závěrečného účtu je rovněž zveřejněn na úřední desce.
J. Hahner – přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu. V rozpravě nikdo nevystoupil, nechal
hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření obce Strašice za rok 2020 bez výhrad.
Zastupitelstvo schvaluje vykonání přezkoumání hospodaření ÚSC Obec Strašice za rok 2021
auditorem Ing. Davidem Vičarem, IČ: 62628712.
Zastupitelstvo ukládá starostovi obce podepsat Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření
ÚSC Obec Strašice za rok 2021 s auditorem Ing. Davidem Vičarem, IČ: 62628712.
Hlasování: Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 32:
Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření obce Strašice za rok 2020 bez výhrad.
Usnesení č. 33:
Zastupitelstvo schvaluje vykonání přezkoumání hospodaření ÚSC Obec Strašice za rok 2021
auditorem Ing. Davidem Vičarem, IČ: 62628712.
Usnesení č. 34:
Zastupitelstvo ukládá starostovi obce podepsat Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření
ÚSC Obec Strašice za rok 2021 s auditorem Ing. Davidem Vičarem, IČ: 62628712.

7. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 2-2021 a č. 3-2021
J. Hahner – předal slovo Ing. Mezkovi.
9

Ing. Mezek – Předkládáme k projednání Rozpočtové opatření obce Strašice č. 2-2021 a č. 32021. Rozpočtového opatření č. 2-2021 zahrnuje přesuny v rámci paragrafů ve výdajové stránce
rozpočtu (nákup testů na Covid-19, klec pro psa u obecní policie, pořízení vysokotlakého čističe
pro SDH, nový GP ve Dvoře). Příjmová stránka byla upravena o kompenzační příspěvek ze
státního rozpočtu (109 tis. Kč). Rozpočtové opatření schválila RO dne 19.5.2021.
Rozpočtové opatření č. 3-2021 zahrnuje navýšení výdajů na opravu kanalizace (500 tis. Kč),
nákup branek a sítí na víceúčelové hřiště a drobné úpravy položek z hlediska mezd. Příjmová
stránka nebyla upravována. Rozpočtové opatření projedná RO na svém jednání dne 16.6.2021.
J. Hahner – Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu.
Ing. Fetter – jak velká rezerva nám zbyde v letošním rozpočtu po těchto rozpočtových
opatřeních oproti schválenému rozpočtu?
J. Hahner – na to je těžké odpovědět. Dokončily se nějaké investiční akce, kde byly a budou
nějaké vícepráce. Na Dukle se dělaly drenáže, na komunikaci do Kouta se bude muset opravit
dešťová kanalizace. Toto zatím není rozpočtované, zjistili jsme to v pondělí. Na příštím jednání
zastupitelstva budeme chytřejší, to už budeme mít pololetní rozbor.
J. Hladová – sdělila, že již přišly 3 mil. Kč jako dotace na Duklu. Kompenzační bonus od státu
byl zatím 100 tis. Kč, vloni to bylo skoro 3 mil. Kč.
J. Hahner – příjmy z prodejů parcel zatím do rozpočtu zahrnovat nebudeme.
Mgr. Sovadina - ty poruchy na té dešťové kanalizaci od plynu, bude to někdo vymáhat.
J. Hahner – to již nelze. Nikdo další se do rozpravy nehlásí, ukončil rozpravu a nechal hlasovat
o návrhu usnesení. Poděkoval paní Hladové za vedení účetnictví ve složité době a poděkoval i
za činnost finančního výboru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 2-2021.
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 3-2021.
Hlasování: Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 35:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 2-2021.
Usnesení č. 36:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 3-2021.

8. Informace o postupu tvorby Územního plánu Strašice
J. Hahner – Předkládáme informaci o stávající situaci ohledně pořízení územního plánu.
Územní plán je připraven k předložení k veřejnému projednání. V současné době se stále řeší
rozpor ohledně umístění územní rezervy za účelem možné výstavby vodního díla Amerika dle
Generelu LAPV. Rozpor jsme znovu zaslali na Ministerstvo pro místní rozvoj. Postup orgánů
životního prostředí beru jako šlendrián. Generel nebyl vůbec aktualizován. Z důvodu průtahů
ohledně vydání nového územního plánu doporučujeme zpracovat Změnu č. 8 současného
územního plánu. Změna bude zahrnovat stavební lokality Dvůr, u vodárny a další.
Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu.
Ing. Nerad – lze aktualizovat starý územní plán. Od nějakého roku se musí dělat územní plán
nový. Aby to opět někdo neshodil.
Mgr. Svoboda – bohužel nelze udělat územní plán jen pro katastrální území Strašice. Musí se
to tedy řešit pouze tou změnou stávajícího územního plánu.
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Mgr. Sovadina – prostudoval jsem dokument z krajského úřadu. Z hlediska udržitelného
rozvoje tam nacházím jisté problémy. Nejsou důležité jen zájmy ekonomické a zájmy životního
prostředí. Měla by tam být zohledněna i možnost rozvoje bydlení, což vlastně tímto omezují.
J. Hahner – ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o postupu tvorby ÚP Strašice.
Zastupitelstvo schvaluje pořízení Změny č. 8 Územního plánu Strašice dle zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
Zastupitelstvo schvaluje jako určeného zastupitele k pořízení Změny č. 8 Územního plánu
Strašice pana Jiřího Hahnera.
Zastupitelstvo schvaluje formu pořízení Změny č. 8 Územního plánu Strašice prostřednictvím
OÚ Strašice.
Hlasování: Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 37:
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o postupu tvorby ÚP Strašice.
Usnesení č. 38:
Zastupitelstvo schvaluje pořízení Změny č. 8 Územního plánu Strašice dle zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
Usnesení č. 39:
Zastupitelstvo schvaluje jako určeného zastupitele k pořízení Změny č. 8 Územního plánu
Strašice pana Jiřího Hahnera.
Usnesení č. 40:
Zastupitelstvo schvaluje formu pořízení Změny č. 8 Územního plánu Strašice prostřednictvím
OÚ Strašice.

9. Pořízení regulačního plánu k ÚP Strašice
J. Hahner – Předkládáme k projednání návrh na pořízení regulačního plánu k ÚP Strašice,
který by řešil nezastavěnou lokalitu Z08 a Z02 mezi Koutem a Dvorem. Zpracování regulačního
plánu této lokality doporučila zpracovat Komise pro rozvoj obce Strašice. Regulační plán v
řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové
uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního
prostředí a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření. Přednesl návrh
usnesení a otevřel rozpravu.
Ing. Nerad – jeden regulační plán už tady máme v lokalitě pod třešňovkou. Jsou tam například
stanoveny sklony a typy střech a tak dále. Neměl by tam být rekreační objekt, přesto tam jeden
stojí. Je tedy otázka jak se to zpracuje a jak se to bude vymáhat.
J. Hahner – bude to navázáno na studii, kterou zpracoval Ing. Krofta a Ing. Dvořák, měly by
tam být respektovány pohledy na kostel. Bude to připraveno tak, aby to bylo vymahatelné, bude
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to uloženo na úřadu v Rokycanech. Nikdo další v rozpravě nevystoupil, ukončil rozpravu a
nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pořízení regulačního plánu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Regulační plán bude pořízen pro lokalitu Z08 a
Z02 dle návrhu ÚP Strašice.
Zastupitelstvo schvaluje jako určeného zastupitele k pořízení regulačního plánu pana Jiřího
Hahnera.
Zastupitelstvo schvaluje formu pořízení regulačního plánu prostřednictvím OÚ Strašice.
Hlasování: Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 41:
Zastupitelstvo schvaluje pořízení regulačního plánu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Regulační plán bude pořízen pro lokalitu Z08 a
Z02 dle návrhu ÚP Strašice.
Usnesení č. 42:
Zastupitelstvo schvaluje jako určeného zastupitele k pořízení regulačního plánu pana Jiřího
Hahnera.
Usnesení č. 43:
Zastupitelstvo schvaluje formu pořízení regulačního plánu prostřednictvím OÚ Strašice.

10. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZO Strašice
J. Hahner – Předal slovo Mgr. Sovadinovi.
Mgr. Sovadina - Předkládáme k projednání zprávu o činnosti KV za 1. pololetí roku 2021 a
zápisy o výsledku kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva obce Strašice.
Kontrolní výbor Zastupitelstva obce od ledna 2021 uskutečnil a projednal tři kontroly.
1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva obce
Kontrolní výbor si vyžádal následující informace:
Výpisy usnesení z jednání ZO číslo: 06/2019, 07/2019, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020.
Přehledy kontrol plnění usnesení z jednání ZO číslo: 07/2019, 08/2020, 09/2020, 10/2020,
11/2020, 12/2020.
Kopie podkladů ke splněnému usnesení č. 8 ze ZO č. 06/2019 (prodej budovy čp. 686 a části
pozemku p. č. 2104/1 Ing. Naděždě Borisové).
Kopie podkladů ke splněnému usnesení č. 16 ze ZO č. 08/2020 (písemná odpověď na
interpelaci zastupitele Josefa Kotnauera).
Kopie podkladů ke splněnému usnesení č. 11 ze ZO č. 08/2020 (směna části pozemku p. č.
1607/13 za pozemek pana Josefa Marka).
Kopie podkladů ke splněnému usnesení č. 14 ze ZO č. 10/2020 (vnitřní směrnice k pronájmu
nebytových prostor).
Všechna kontrolovaná usnesení zastupitelstva obce byla splněna. Podrobnosti v příloze.
Všechny dokumenty, které si KV vyžádal, jsou pro zastupitele k nahlédnutí u předsedy KV.
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2. Kontrola Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Strašice
Kontrolní výbor provedl kontrolu smluv s obcí o činnosti JSDH Strašice, kontrolu inventurního
přehledu majetku, Kontrolnímu výboru byly předloženy přehledy výjezdů a revizní zprávy
hasicích a tlakových přístrojů, Kontrolnímu výboru byl také předložen Požární řád obce. Byla
poskytnuta informace o stavu vozidel a jejich vybavení a také informace o stavu budovy.
Podrobnosti v příloze.
Z jednání KV ze dne 6. 4. 2021 vyplynuly dva návrhy usnesení pro zastupitelstvo obce a jedno
doporučení.
Při kontrole stavu budovy byla zjištěna nedostatečná izolace střešních oken a chybějící revize
vzduchového kompresoru. Dále bylo zjištěno, že garážová vrata u prvovýjezdového vozidla
mají zastaralý systém ovládání. Vrata jdou zavírat jen pomocí ovládání na zdi uvnitř budovy,
nikoliv přes dálkové ovládání. Vzhledem k tomuto řešení dochází při výjezdech k časové
prodlevě.
Znění návrhů usnesení na konci zprávy o činnosti Kontrolního výboru.
Doporučení pro Radu obce:
Do rozpočtu na rok 2022 zahrnout prostředky na zakoupení dálkového ovládání vrat.
3. Kontrola samostatné působnosti Rady obce Strašice
Kontrolní výbor si vyžádal následující informace:
Zápisy z jednání RO za období listopad 2020 - duben 2021, kopii žádosti o dotaci na
vodohospodářskou infrastrukturu (viz Zápis a usnesení z jednání RO č. 42/11/20 ze dne 26. 11.
2020), kopii nařízení o zákazu podomního prodeje (viz Zápis a usnesení z jednání RO č.
42/11/20 ze dne 26. 11. 2020), kopii Směrnice upravující postup při pronájmu nebytových
prostor a pro stanovení ceny nájemného v nebytových prostorech v majetku obce Strašice (viz
Zápis a usnesení z jednání RO č. 43/12/20 ze dne 16. 12. 2020), kopii Pravidel pro poskytování
dotací z rozpočtu obce Strašice v roce 2021 (viz Zápis a usnesení z jednání RO č. 44/01/21 ze
dne 20. 1. 2021), kopii Výroční zprávy o přestupcích projednaných Komisí pro projednávání
přestupků obce Strašice za rok 2020 (viz Zápis a usnesení z jednání RO č. 45/02/21 ze dne 10.
2. 2021), kopii žádosti Krajskému úřadu Plzeňského kraje na vypsání výběrového řízení na
obsazení ordinace – stomatologie, pediatrie a dětské lékařství, gynekologie, ortopedie a
traumatologie pohybového ústrojí, chirurgie. (viz Zápis usnesení z jednání RO č. 46/03/21 ze
dne 3. 3. 2021).
Podrobnosti v příloze.
Všechny dokumenty, které si KV vyžádal, jsou pro zastupitele k nahlédnutí u předsedy KV.
Doporučení: KV doporučuje, aby Výroční zpráva o přestupcích obsahovala také písemnou
informaci o počtu přestupků, jejichž projednání bylo převedeno do dalšího kalendářního roku.
Přednesl návrh usnesení.
J. Hahner – otevřel rozpravu.
Mgr. Straka – budu hlasovat pro, ale myslím si, že revizi svěřených zařízení má zajišťovat ten,
kdo to užívá. RO by za to zodpovídat neměla. Upravil bych tedy znění usnesení, aby to zajistil
velitel hasičů. Informace ohledně dálkového ovládání slyším poprvé a překvapuje mne, že se
neobrátili přímo na obec a řeší se to prostřednictvím kontrolního výboru.
J. Hahner – také mne to překvapuje, projednám to s panem Ulrychem a zahrneme to do
rozpočtu na příští rok.
Ing. Nerad – revize by měl kontrolovat ten, kdo má na starosti obecní majetek.
J. Hahner – ukončil rozpravu, nechal hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru obce Strašice.
Zastupitelstvo ukládá Radě obce pověřit velitele JSDHO tím, aby neprodleně zajistil revizi
vzduchového kompresoru v Hasičské zbrojnici Sboru dobrovolných hasičů obce Strašice.
Odpovídá: RO
Termín: 31.7.2021
Zastupitelstvo ukládá Radě obce zajistit izolaci střešních oken v budově Sboru dobrovolných
hasičů Strašice.
Odpovídá: RO
Termín: 31.7.2022
Hlasování: Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 44:
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru obce Strašice.
Usnesení č. 45:
Zastupitelstvo ukládá Radě obce pověřit velitele JSDHO tím, aby neprodleně zajistil revizi
vzduchového kompresoru v Hasičské zbrojnici Sboru dobrovolných hasičů obce Strašice.
Odpovídá: RO

Termín: 31.7.2021

Usnesení č. 46:
Zastupitelstvo ukládá Radě obce zajistit izolaci střešních oken v budově Sboru dobrovolných
hasičů Strašice.
Odpovídá: RO

Termín: 31.7.2022

11. Kontrola plnění usnesení ZO
J. Hahner – předal slovo Mgr. Strakovi.
Mgr. Straka – přednesl kontrolu plnění usnesení (viz příloha). Přednesl návrh usnesení a
otevřel rozpravu.
Ing. Nerad – mám jen poznámku k těm vpustím. Až půjdete domů, tak si všimněte, že ne
všechny jsou vyčištěné.
Mgr. Straka – s ohledem na deště, které byly, tak je pravděpodobné, že došlo opět na některých
místech k zanesení. Je to stav, který se musí dělat průběžně a kontrolovat to.
J. Hahner – ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje kontrolu plnění usnesení č. 15/21 ze dne 24.6.2021 včetně změn
navržených termínů.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 47:
Zastupitelstvo schvaluje kontrolu plnění usnesení č. 15/21 ze dne 24.6.2021 včetně změn
navržených termínů.

12. Interpelace zastupitelů
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J. Hahner – otevřel bod interpelací a vyzval zastupitele k jejich předložení. Nikdo nevystoupil
a tento bod ukončil bez návrhu usnesení.

13. Návrh usnesení
J. Hahner – vyzval k doplnění.
Mgr. Svoboda – v bodě 5d) byla schválena cena 220 Kč za 1 m2 uvedeného pozemku. Pokud
se ale žadatelé dohodli na kupní ceně 220 tis. Kč, tak to nevychází. Usnesení by se mělo opravit.
J. Hahner – ano, kupní cena by měla být 220 tis. Kč. Necháme to tedy přeschválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje odkup pozemku p.č. 1079/6 (892 m2) v k.ú. Strašice za cenu 220.000,Kč.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Opraven návrh usnesení v bodě 5d).

14. Závěr
J. Hahner – poděkoval za účast na jednání ZO. Poděkoval za práci v tomto pololetí. Popřál
všem hezké léto a příjemnou dovolenou, pokud někam jedete.
Jednání ukončeno v 19:45 hod.
Ověřili:

Zápis zpracován a podepsán dne 28.6.2021

Josef Kotnauer:

…………………..

Mgr. Pavla Hrazdilová:

…………………..

Jiří Hahner
starosta

Mgr. Martin Straka
místostarosta
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Přílohy:
Kontrola plnění usnesení ZO Strašice č. 15/2021 – 24.6.2021
Zastupitelstvo č. 12/2016
Usnesení č. 37:
Zastupitelstvo ukládá RO pololetně informovat ZO o postupu tvorby územního plánu.
Trvá

Zastupitelstvo č. 20/2018
Usnesení č. 21:
Zastupitelstvo schvaluje přerušení projednání bodu 5. g) a ukládá řešit předmětnou lokalitu
s jednotlivými vlastníky.
Odpovídá: RO
Termín: 31.12.2019
Nový termín: 30.6.2022
Trvá – prodej pozemku v Koutě, pro celou lokalitu je zpracováván nový geometrický plán, zdržení
z důvodu jednání s vlastníky pozemků ohledně upřesnění vytyčovacích bodů.

Zastupitelstvo č. 12/2020
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji a směně pozemků p.č. 2014/1, p.č. 2014/3, p.č.
2015/8 a p.č. 2015/9 v k.ú. Strašice.
Odpovídá: RO
Termín: 31.3.2021
Nový termín: 30.6.2021
Splněno – prodej a směna pozemků v lokalitě u Mikulíkova mlýna. Smlouvy podepsány s paní
Mikulíkovou a Bednářovou, rovněž s panem Sazimou, podklady pro vyhotovení smluv s panem
Šoltysem jsou již připraveny
Usnesení č. 26:
Zastupitelstvo ukládá Radě obce provést vlastní šetření stavu místních komunikací a zpracovat plán
oprav místních komunikací v obci.
Odpovídá: RO
Termín: 30.9.2021
Trvá
Usnesení č. 28:
Zastupitelstvo ukládá Radě obce provést vlastní šetření stavu veřejného osvětlení a zpracovat plán
oprav a doplnění veřejného osvětlení v obci.
Odpovídá: RO
Termín: 30.9.2021
Trvá
Usnesení č. 29:
Zastupitelstvo ukládá Radě obce zahájit jednání s vlastníky pozemků o možnosti umístění veřejného
osvětlení na hlavní silnici "nad Slévárnou" a "u nádržky".
Odpovídá: RO
Termín: 30.9.2021
Trvá

Zastupitelstvo č. 14/2021
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo bere na vědomí náměty a podněty občanů a ukládá na ně reagovat.
Splněno – dotaz na očkování, problematika lékárny – vše zodpovězeno na jednání ZO
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji části pozemku p.č. 2104/1 dle žádosti č.j. 275/21.
Odpovídá: RO
Termín: 30.9.2021

16

Trvá – čeká se na souhlas s dělením pozemku ze strany MěÚ Rokycany
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji pozemku p.č. 2104/123.
Odpovídá: RO
Termín: 30.9.2021
Trvá – čeká se na souhlas s dělením pozemku ze strany MěÚ Rokycany
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji pozemku p.č. 1626/2.
Odpovídá: RO
Termín: 30.9.2021
Trvá - čeká se na souhlas s dělením pozemku ze strany MěÚ Rokycany
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady ke směně pozemků p.č. 1622/41 a p.č. 1622/40.
Odpovídá: RO
Termín: 30.9.2021
Trvá – čeká se na souhlas s dělením pozemku ze strany MěÚ Rokycany
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady ke směně pozemku p.č. 1813/4 za pozemek 1863/4.
Odpovídá: RO
Termín: 30.9.2021
Trvá – čeká se na souhlas s dělením pozemku ze strany MěÚ Rokycany
Usnesení č. 27:
Zastupitelstvo bere na vědomí interpelace zastupitelů a ukládá na ně reagovat.
Odpovídá: RO
Termín: 29.5.2021
Splněno – úprava míst kolem sběrných nádob na tříděný odpad (bude plněno průběžně), vyčištění
uličních vpustí
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