Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce Strašice
Datum konání: 11. 9. 2018
Přítomni: Ing. arch. Eva Sovadinová, Bc. Michal Bagar, Šárka Krátká, Tomáš Kunc, Mgr. Jan
Sovadina, Mgr. Tomáš Svoboda, Ing. Karel Šnaiberk
Program:
1) Úvod
2) Záměr odkoupení nemovitosti - pozemek parc.č. st. 568/63 a část pozemku parc.č. 2104/1
3) Zhodnocení činnosti komise za uplynulý rok
4) Závěr

1) Úvod
Zahájení komise v 18,00h.
2) Záměr odkoupení nemovitosti - pozemek parc.č. st. 568/63 a část pozemku parc.č. 2104/1
Společnost Vuoksa s.r.o. oslovila obec s nabídkou na odkup nemovitostí v areálu bývalých
kasáren.
Jmenovitě:
- pozemek parc.č. st. 568/63 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 712 m2, jehož
součástí je stavba č.p. 684
- část pozemku parc.č. 2104/1 - ostatní plocha o výměře cca 1400-1600 m2
Společnost Vuoksa s.r.o. vlastní v areálu bývalých kasáren již jednu nemovitost - č.p. 684
(zrekonstruovaný nájemní bytový dům). Nový záměr bude stejný. Mělo by dojít k celkové
revitalizaci a rekonstrukci za účelem nájemného bydlení.
Komise doporučuje prodej pozemku parc.č. st. 568/63 a části pozemku parc.č. 2104/1.
3) Zhodnocení činnosti komise za uplynulý rok
Z doporučených priorit pro rok 2018 obec zrealizovala nadpoloviční většinu akcí, což komise
hodnotí velmi pozitivně.
Byly to následující akce:
- Parkoviště pro návštěvníky CHKO Brdy na Huti za Hájkovým
- Vodovod ke hřbitovu, faře, bývalé škole, p. Miščíkovi, Tejčkům
- Doplnění veřejného osvětlení od školky ke hřbitovu
- Nasvícení kostela
- Chodníky vedoucí kolem hlavní silnice od křižovatky U Libuše k radnici (polovina)
- Oprava domu v kasárnách (dřevák)
- Nová střecha na bytovce u hřiště 494, 495
- Fasáda radnice
- Oprava povrchu „rampy“ v Gumídkově
- Projekt - Revitalizace areálu kasáren – část Dukla
- Koupák:
- rozšíření travnaté plochy a vykácení křovin na severovýchodním břehu nádrže,
- vyčlenění financí na drobné opravy nádrže a na údržbu zeleně,
- vybudování nové lávky ke koupališti
- podpora akce Strašické posvícení

- Optimalizace tepelné distribuční sítě, úprava kotelen - přeložení teplovodu
4) Závěr
Jednání skončeno v 19,00h.

Zapsala: Ing. arch. Eva Sovadinová
Ověřila: Šárka Krátká
Ve Strašicích dne 21. 9. 2018

