Zápis z veřejného zasedání ZO Strašice č. 13/21
konaného dne 25.2.2021
Místo konání:
Účast:
Omluveni:
Nedostavil se:
Začátek konání:

Společenský dům Strašice – malý sál
12 členů zastupitelstva obce (prezenční listina přiložena k zápisu)
Eva Buchová, Josef Kotnauer, Jitka Kebrlová
--------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. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 13-2020
6. Rozpočet obce Strašice na rok 2021
7. Nakládání s majetkem obce
a) Směna pozemku p.č. 741 a části pozemku p.č. 676/1 v k.ú. Strašice
b) Směna pozemku p.č. 586/3 v k.ú. Strašice
c) Odkup bytového domu č.p. 553 včetně přilehlého pozemku
8. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZO Strašice
9. Program rozvoje obce Strašice – aktualizace
10. Žádost o splátkový kalendář – č.j. 68/21
11. Zpráva o činnosti Obecní policie Strašice
12. Kontrola usnesení
13. Interpelace zastupitelů
14. Návrh usnesení
15. Závěr
J. Hahner – otevřel rozpravu k programu jednání ZO. K programu jednání se nikdo nevyjádřil.
Nechal hlasovat o programu jednání ZO.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program jednání ZO.
Hlasování: Pro 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo schvaluje program jednání ZO.

3. Schválení orgánů jednání
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J. Hahner pověřil pořízením zápisu Ing. Lazebníkovou a pořízením zvukového záznamu Mgr.
Svobodu. Z jednání jsou omluveny paní Jitka Kebrlová a paní Eva Buchová, které jsou
v karanténě. Dále je z pracovních důvodů omluven pan Josef Kotnauer.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Mgr. Martin Weber, Miroslav Praum a
Antonín Horáček.
Hlasování: Pro: 11 Proti: 0
Zdržel se: 1
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Miloš Fetter, Josef Štych.
Hlasování: Pro: 12 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Mgr. Martin Weber, Miroslav Praum a
Antonín Horáček.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Miloš Fetter, Josef Štych.

4. Náměty a podněty občanů
J. Hahner – otevřel rozpravu.
J. Štych – mám prosbu od občanů, zdali by nebylo možné umístit nástěnku s parte zesnulých
někam blíže k obchodnímu domu, jak byla dříve.
J. Hahner – pokud bude schválen předložený návrh rozpočtu, tak se počítá s opravou oplocení
okolo budovy obecní policie, rádi bychom to začlenili někam do těchto míst. Občané chodí na
poštu i do druhého obchodního domu, čili by to bylo po cestě.
Mgr. Sovadina – na bytovém domě č.p. 450 je rozbité sklo u vchodových dveří. Lze zajistit
opravu?
J. Hahner – je to již nahlášené, ale poznamenám si to a prověříme to.
Mgr. Weber – je to spíše námět k diskuzi, ale nechystá se obec vyjít vstříc nemajetným
občanům ohledně pořízení respirátorů? Pro důchodce to může být finančně náročné.
J. Hahner – projednáme to na krizovém štábu. Možná některé poskytneme, pokud je někdo
nebude z těchto ekonomických důvodů mít. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet.
Mgr. Kantor – jak se vyvíjí situace s lékárnou? Proběhla nějaká jednání?
J. Hahner – včera měla jednání doktorka Niebaurová s lékárnou Devětsil. Jednal s nimi i
projektant Hořínek z Billy. Nevím, jestli se to někam posunulo. Ale zájemce byl i z lékárny
z Komárova. Opět neznám výsledek. Jedná se o tom, ale žádné konkrétní informace nemám.
J. Štych – obec se v tom nějak angažovat nebude?
J. Hahner – problém je sehnat toho akreditovaného lékárníka. My můžeme nabídnout pouze
prostory.
Mgr. Kantor – mám informaci, že paní Procházková se zaučuje v Komárově, do budoucna by
se měla přesunout sem. Ale také to nemám ověřené.
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: 12 Proti: 0
Zdržel se: 0
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Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo bere na vědomí náměty a podněty občanů a ukládá na ně reagovat.

5. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 13-2020
J. Hahner – Předal slovo Ing. Mezkovi.
Ing. Mezek – Předkládáme k projednání Rozpočtové opatření obce Strašice č. 13-2020. Toto
rozpočtové opatření upravuje skutečnou výši příjmů a výdajů k 31.12.2020. V rámci
rozpočtového opatření byla navýšena daň z příjmu fyzických osob (285 tis. Kč), DPH (556 tis.
Kč), daň z nemovitých věcí (102 tis. Kč), příjmy z pronájmu vodovodu (202 tis. Kč), některé
položky byly naopak poníženy. Rovněž byly upraveny výdaje a uhrazeny provedené práce a
služby (např. 150 tis. Kč retenční nádrž u MŠ, 90 tis. Kč svoz odpadu a další drobné položky).
Rozpočtové opatření projednala a schválila Rada obce Strašice na svém jednání 20.1.2021.
J. Hahner – Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu.
Ing. Fetter – jen bych se zeptal, zdali už víme, jak dopadl loňský rok?
J. Hladová – byl tam přebytek ve výši 3 mil. Kč.
J. Hahner – V rozpravě nikdo další nevystoupil, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 13-2020.
Hlasování: Pro: 12 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 13-2020.

6. Rozpočet obce Strašice na rok 2021
J. Hahner – Předal slovo Ing. Mezkovi.
Ing. Mezek – Předkládáme k projednání návrh rozpočtu obce Strašice na rok 2021. Příjmy jsou
plánovány ve výši 81,193 mil. Kč, z toho 42,595 mil. Kč tvoří daňové příjmy. Výdaje jsou
plánovány ve výši 77,262 mil. Kč, z toho 28,160 mil. Kč jsou kapitálové výdaje. Na splátky
úvěrů bude vynaloženo 3,931 mil. Kč. Rozpočet je plánovaný jako vyrovnaný. V letošním roce
budou hrazeny plánované investice. Revitalizace areálu Dukla, rekonstrukce místní
komunikace od Libuše do Kouta, odvodnění bytového domu, projektové práce na opravu
místních komunikací, úprava okolí budovy obecní policie, oprava střechy na tělocvičně,
plynofikace nájemních bytů, výstavba teplovodu pro bytové domy, oprava chodníku od radnice
ke škole, nákup osobního auta, atd. Návrh rozpočtu projednala a schválila Rada obce Strašice
na svém jednání dne 10.2.2021. Návrh rozpočtu projednal rovněž finanční výbor, který
doporučil rozpočet takto schválit.
J. Hahner – Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu.
Ing. Fetter – v rozpočtu se počítá s prodejem pozemků za 12 mil. Kč ve stavební zóně. Jak
velká část se bude prodávat?
J. Hahner – měla by tam zbýt více než polovina, ale s tou budeme počítat na zasíťování té
lokality.
M. Praum – budeme projednávat odkup budovy č.p. 553 a přilehlého pozemku za 4 mil. Kč.
To je již v rozpočtu?
J. Hahner – tato částka je již zahrnuta do rozpočtu. Nikdo další se nehlásí. Nechal hlasovat o
návrhu usnesení.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet obce Strašice na rok 2021 v těchto závazných ukazatelích:
Příjmy i výdaje v členění dle rozpočtové skladby dané vyhláškou Ministerstva financí dle
paragrafů. Tímto je naplněn § 11 a § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
Hlasování: Pro: 12 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet obce Strašice na rok 2021 v těchto závazných ukazatelích:
Příjmy i výdaje v členění dle rozpočtové skladby dané vyhláškou Ministerstva financí dle
paragrafů. Tímto je naplněn § 11 a § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.

7. Nakládání s majetkem obce - a) Směna pozemku p.č. 741 a části pozemku p.č.
676/1 v k.ú. Strašice
J. Hahner – Předkládáme k projednání žádost o směnu pozemku p.č. 741 a části pozemku p.č.
676/1 za pozemek p.č. 1858/2, vše v k.ú. Strašice. Majitelem pozemku p.č. 1858/2 je pan David
Pliml. Z důvodu plánované výstavby chodníku, který prochází přes pozemek pana Plimla,
žadatel navrhnul směnu svého pozemku za pozemky v jiné lokalitě. Rozdíl ve výměře ponechá
žadatel obci Strašice bez náhrady. RO tuto žádost projednala na svém jednání 26.11.2020 a
schválila záměr směny. Upřesnil, o které pozemky se jedná. Přednesl návrh usnesení a otevřel
rozpravu. V rozpravě nikdo nevystoupil, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku p.č. 741 (2 353 m2) a části pozemku p.č. 676/1 (cca
8 000 m2) v k.ú. Strašice za pozemek p.č. 1858/2 (13 736 m2) ve vlastnictví pana Davida Plimla,
Strašice 25, dle žádosti č.j. 1166/20.
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k směně pozemku p.č. 741 a části pozemku p.č. 676/1
za pozemek p.č. 1858/2.
Odpovídá: RO
Termín: 30.6.2021
Hlasování: Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku p.č. 741 (2 353 m2) a části pozemku p.č. 676/1 (cca
8 000 m2) v k.ú. Strašice za pozemek p.č. 1858/2 (13 736 m2) ve vlastnictví pana Davida Plimla,
Strašice 25, dle žádosti č.j. 1166/20.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k směně pozemku p.č. 741 a části pozemku p.č. 676/1
za pozemek p.č. 1858/2.
Odpovídá: RO
Termín: 30.6.2021

7. Nakládání s majetkem obce - b) Směna pozemku p.č. 586/3 v k.ú. Strašice
J. Hahner – Předkládáme k projednání žádost o směnu pozemku p.č. 586/3 v k.ú. Strašice za
pozemky p.č. 969/13 a p.č. 2131 v k.ú. Strašice. Pozemek p.č. 586/3 je v majetku obce Strašice
a dlouhodobě je připlocen k pozemku ve vlastnictví pana Romana Mikulíka a Karla Mikulíka.
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Pozemky p.č. 969/13 a 2131 jsou v majetku obou žadatelů. RO tuto žádost projednala na svém
jednání 26.11.2020 a schválila záměr směny. Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu.
Mgr. Kantor – pozemky které získáme, tak jsou připlocené k pozemku pana Matyse. Jsem pro,
to schválit, ale následně bychom to měli prodat panu Matysovi. Dokonce tam stojí nějaká
stavba.
J. Hahner – zatím to směníme a pak o tom budeme jednat. Těch případů je tady více, kdy má
někdo něco připlocené.
M. Praum – budeme k tomu dalšímu odkupu přijímat nějaké usnesení nebo to vyplyne z té
směny. Měl jsem totiž stejnou připomínku jako Mgr. Kantor.
J. Hahner – usnesení bych k tomu nepřijímal, budeme o tom prodeji následně jednat. Nikdo
další nevystoupil, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku p.č. 586/3 (95 m2) v k.ú. Strašice za pozemky p.č.
969/13 a p.č. 2131 v k.ú. Strašice ve vlastnictví pana Romana Mikulíka, Strašice 182, a pana
Karla Mikulíka, Dobřív 411, dle žádosti č.j. 1174/20.
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k směně pozemku p.č. 586/3.
Odpovídá: RO
Termín: 30.6.2021
Hlasování: Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku p.č. 586/3 (95 m2) v k.ú. Strašice za pozemky p.č.
969/13 a p.č. 2131 v k.ú. Strašice ve vlastnictví pana Romana Mikulíka, Strašice 182, a pana
Karla Mikulíka, Dobřív 411, dle žádosti č.j. 1174/20.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k směně pozemku p.č. 586/3.
Odpovídá: RO
Termín: 30.6.2021

7. Nakládání s majetkem obce - c) Odkup bytového domu č.p. 553 včetně
přilehlého pozemku
J. Hahner – Předkládáme k projednání návrh na odkoupení bytového domu č.p. 553 a pozemku
p.č. 676/2 v k.ú. Strašice. Jedná se odkoupení bytového domu a přilehlého pozemku v majetku
společnosti REVOS Rokycany s.r.o. Společnost se přebytečného majetku zbavuje. Návrh
odkoupení budovy je předložen především z důvodu možného zabránění prodeje budovy
dalším osobám či společnostem, které by bytový dům mohli dále pronajímat. Dle sdělení
zástupce společnosti o budovu projevila zájem společnost, která pronajímá dům č.p. 49 nad
slévárnou. Cena stanovená znalecký posudkem činí 4,2 mil. Kč. V případě, že by obec Strašice
bytový dům a přilehlý pozemek odkoupila, byla by kupní cena 4 mil. Kč. Přednesl návrh
usnesení a otevřel rozpravu.
Mgr. Kantor – z návrhu usnesení v podkladech dle mého nevyplývá, že kupujeme i pozemek
pod budovou. Upravil návrh usnesení.
Mgr. Weber – jakým způsobem se to dotkne těch stávajících nájemníků?
J. Hahner – v kupní smlouvě je uvedeno, že to přebíráme i s nimi. Možná bychom to pak
zařadili pod Inzulu.
Ing. Fetter – na kolik vychází pozemek a na kolik budova?
Mgr. Svoboda – je to uvedeno v komentáři k rozpočtu. Za budovu je to 1,8 mil. Kč a za
pozemek je to 2,2 mil. Kč.
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J. Hahner – nikdo další se nehlásí. Ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje koupi budovy č.p. 553, pozemku st.p.č 631 (115 m2) a pozemku p.č.
676/2 (2 697 m2), vše v k.ú. Strašice, od společnosti REVOS Rokycany s.r.o., IČ 491 97 282,
za kupní cenu v celkové výši 4.000.000,- Kč.
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k odkoupení budovy č.p. 553 a přilehlého pozemku.
Odpovídá: RO
Termín: 31.3.2021
Hlasování: Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo schvaluje koupi budovy č.p. 553, pozemku st.p.č 631 (115 m2) a pozemku p.č.
676/2 (2 697 m2), vše v k.ú. Strašice, od společnosti REVOS Rokycany s.r.o., IČ 491 97 282, za
kupní cenu v celkové výši 4.000.000,- Kč.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k odkoupení budovy č.p. 553 a přilehlého pozemku.
Odpovídá: RO
Termín: 31.3.2021

8. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZO Strašice
J. Hahner – předal slovo Ing. Mezkovi.
Ing. Mezek – Předkládáme k projednání Zprávu o činnosti Finančního výboru ZO Strašice za
2. pololetí roku 2020. Při provedených kontrolách nebyly zjištěny nedostatky. Jednání byla
složitější s ohledem na vyhlášená opatření a dění kolem Covid-19. Dále předkládáme ke
schválení Plán činnosti Finančního výboru ZO Strašice na rok 2021.
J. Hahner – Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu. V rozpravě nikdo nevystoupil, nechal
hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Zprávu o činnosti Finančního výboru ZO Strašice za II. pol. roku
2020.
Zastupitelstvo schvaluje Plán činnosti Finančního výboru ZO Strašice na rok 2021.
Hlasování: Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo schvaluje Zprávu o činnosti Finančního výboru ZO Strašice za II. pol. roku 2020.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo schvaluje Plán činnosti Finančního výboru ZO Strašice na rok 2021.

9. Program rozvoje obce Strašice - aktualizace
J. Hahner – Předkládáme k projednání aktualizovaný Program rozvoje obce Strašice na roky
2021-2022. Tento dokument je každoročně aktualizován a předkládán k projednání
zastupitelstvu obce. Jsou v něm zohledněny investiční akce, které je vhodné v nejbližších letech
realizovat. Dokument bude po schválení ZO Strašice zveřejněn na webu obce. Dokument
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přikládáme k žádostem o dotace, je to podmínka dotačních orgánů. Přednesl návrh usnesení a
otevřel rozpravu.
M. Praum – mám k tomu jen poznámku. V textu jsou uváděny i již realizované akce. Nevím,
jestli by nebylo lepší pro přehlednost to tam třeba neuvádět. Nebo to nazvat případně jinak,
např. Program rozvoje obce 2015-2022.
Mgr. Svoboda – ten dokument vyplývá z toho, že každá obec by měla mít zpracovaný nějaký
strategický rozvojový dokument. Pro to, aby se s tím ten poskytovatel seznámil, je důležité tam
uvést i nějakou historii, aby bylo zřejmé, že ty akce na sebe nějak navazují. Text lze určitě
upravit, ale teď bych to doporučil schválit tak, jak je to předložené. Dokument může zpracovat
i komise pro rozvoj obce. Pro příští roky bude vhodné vypracovat program nový.
Mgr. Weber – mohlo by se stát, že pokud některé věci vypustíme, tak to bude nesrozumitelné
a nemusí dojít třeba k poskytnutí dotace?
J. Hahner – je vhodné tam ty akce jmenovitě mít, pro poskytovatele dotací je to klíčové. Pokud
bychom tam neměli například opravy komunikací, tak bychom dotaci nemuseli získat.
Ing. Fetter – kapitola, kde jsou popsány ty realizované akce, se jmenuje Zhodnocení
současného stavu. Je to prostě komentování toho, co bylo uděláno, a to je podle mě správně.
Mgr. Weber – jen dotaz k tomu, co se děje na Dukle. Víme, kdy by to mělo být hotové?
J. Hahner – smlouva je do 30.6.2021. Počítám, že to bude realizováno dříve. Dle dotace to
musí byt hotové nejpozději do 31.10.2021.
Mgr. Svoboda – z hlediska terénních úprav si myslím, že to bude hotové nejpozději na konci
dubna, pak prý budou čekat, až bude fungovat obalovna.
J. Štych – jsou tam udělané nějaké drenáže? Jinak to hřiště bude pod vodou.
J. Hahner – na prostředku jsou udělány drenáže, takže to snad bude fungovat. Oproti projektu
je tam zahrnuto ještě veřejné osvětlení. V další etapě by se tam měla udělat ta travnatá plocha
s běžeckým oválem. Sledujeme, jaké jsou vypsané dotační tituly.
T. Kunc – pokud se tam dělá veřejné osvětlení, doporučuji to projednat se stavebním úřadem
a mít na to povolení. My teď musíme jednu stavbu celou předělávat.
J. Hahner – děkuji za připomínky, ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje aktualizovaný Program rozvoje obce Strašice – Plán investičních akcí
v letech 2021-2022 ze dne 10.2.2021.
Hlasování: Pro: 12 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo schvaluje aktualizovaný Program rozvoje obce Strašice – Plán investičních akcí
v letech 2021-2022 ze dne 10.2.2021.

10. Žádost o splátkový kalendář – č.j. 68/21
J. Hahner – Předkládáme k projednání žádost o sepsání splátkového kalendáře na dluh ve výši
59.737,- Kč za služby a nájemné spojené s užíváním nebytových prostor. Žadatelka navrhuje
měsíční splátku ve výši 1.500,- Kč. Po zápočtu vyúčtování za odběr plynu činí dlužná částka
47.720,04 Kč. Žádost byla projednána RO Strašice na jednání dne 20.1.2021. Přednesl návrh
usnesení a otevřel rozpravu.
M. Praum – jaké je stanovisko Rady? Doporučuje splátky?
Mgr. Straka – je to dluh za restauraci, žadatelka v současné době nemůže platit více.
Doporučujeme schválit splátkový kalendář.
J. Hahner – ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje splátkový kalendář na dlužnou částku ve výši 47.720,04 Kč s měsíční
splátkou 1.500,- Kč dle žádosti č.j. 68/21.
Hlasování: Pro: 11 Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo schvaluje splátkový kalendář na dlužnou částku ve výši 47.720,04 Kč s měsíční
splátkou 1.500,- Kč dle žádosti č.j. 68/21.

11. Zpráva o činnosti Obecní policie Strašice
J. Hahner – předal slovo Ing. Frajtovi.
Ing. Frajt – přednesl předloženou zprávu. Přestupky jsou na podobné úrovni. Byla
kontrolována vládní opatření. V dubnu odchází do důchodu jeden strážník, již máme náhradu.
Nový strážník by měl v dubnu nastoupit. Jedná se o strážníka, který tuto práci již vykonával
v jiném městě. Dokonce je to i psovod, bude tedy sloužit i se psem.
J. Hahner – přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu.
M. Praum – dá se na měřiči rychlosti ve Dvoře nastavit nějaká citlivost? Zdá se mi, že to
neukazuje tak, jak má.
J. Hahner – je to naše zařízení, na které jsme dostali dotaci. Pokud jsou tam nějaké
nesrovnalosti, tak to můžeme nechat prověřit tou firmou, která to instalovala.
Ing. Mezek – kdo určil to místo? Myslím si, že by to mělo být níž, blíž k zástavbě. Pod kostelem
už jede každý rychle.
Mgr. Svoboda – místo bylo vybráno s ohledem na to, aby auta projížděla pomaleji u
autobusové zastávky. Do budoucna se počítá s tím, že zde bude zpomalovací ostrůvek.
Mgr. Straka – já myslím, že radar na tom místě smysl má. Vhodné by bylo umístit radar i U
Libuše, o tom jednáme.
J. Hahner – ukončil rozpravu, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Strašice za II. pol. roku 2020.
Hlasování: Pro: 12 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Strašice za II. pol. roku 2020.

12. Kontrola plnění usnesení ZO
J. Hahner – předal slovo Mgr. Strakovi.
Mgr. Straka – přednesl kontrolu plnění usnesení (viz příloha). Přednesl návrh usnesení a
otevřel rozpravu.
J. Hahner – v rozpravě nikdo nevystoupil, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje kontrolu plnění usnesení č. 13/21 ze dne 25.2.2021.
Hlasování: Pro: 12 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo schvaluje kontrolu plnění usnesení č. 13/21 ze dne 25.2.2021.
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13. Interpelace zastupitelů
J. Hahner – otevřel bod interpelací a vyzval zastupitele k jejich předložení.
Ing. Fetter – mám dotaz jen k územnímu plánu. Je tam nějaký posun?
J. Hahner – situace je horší než jsem si myslel. Dotčené orgány nenašly shodu ohledně vodního
díla Amerika. Dnes jsme poslali k vyřešení tento rozpor na ministerstvo pro místní rozvoj.
Ostatní záležitosti jsou vypořádány. Uvidíme, kdy se nám ozvou. Pokud se nebude nic dít, tak
navrhnu schválit ten návrh územního plánu, který je zpracován. Pak uvidíme, co se bude dít.
Rád bych územní plán schválil v letošním roce.
Ing. Fetter – bude ten územní platný, když nebude vypořádána ta připomínka?
J. Hahner – platný bude, ale budou ho asi moct napadnout.
M. Praum – poděkoval za provedenou zimní údržbu. Nestalo se mi, že by ráno nebyl uklizený
sníh v obci. Bylo by dobré se více zaměřit na údržbu příkopů u nás. Někdo již příkopy neseká
a bývají zarostlé. Pravdou ale je, že když vznesu požadavek, tak se pak v daném místě tráva
poseká.
J. Hahner – nikdo další v tomto bodu nevystoupil, nebyl vznesen návrh usnesení.

14. Návrh usnesení
J. Hahner – všechny návrhy usnesení byly odhlasovány.

15. Závěr
J. Hahner – poděkoval za účast na jednání ZO a odpovědný přístup ke správě naší obce. Další
jednání proběhne 29. dubna.
Jednání ukončeno v 19:25 hod.
Ověřili:

Zápis zpracován a podepsán dne 1.3.2021

Ing. Miloš Fetter:

…………………..

Josef Štych:

…………………..

Jiří Hahner
starosta

Mgr. Martin Straka
místostarosta

9

Přílohy:
Kontrola plnění usnesení ZO Strašice č. 13/2021 – 25.2.2021
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: 30.6.2021
Trvá – prodej pozemku v Koutě, pro celou lokalitu je zpracováván nový geometrický plán.

Zastupitelstvo č. 11/2020
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji části pozemku p.č. 1283/1 v k.ú. Strašice.
Odpovídá: RO
Termín: 31.3.2021
Splněno

Zastupitelstvo č. 12/2020
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady ke směně pozemku p.č. 2105/15 za pozemek 2104/120, vše
v k.ú. Strašice.
Odpovídá: RO
Termín: 31.3.2021
Splněno – směna pozemků se společností Plzeňský skart a.s., podklady připraveny k podpisu.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady pro prodej části pozemku p.č. 2104/1 v k.ú. Strašice dle
žádosti č.j. 1015/20.
Odpovídá: RO
Termín: 31.3.2021
Trvá – prodej části pozemku panu Stupkovi, čeká se na geometrický plán
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
Trvá – prodej a směna pozemků v lokalitě u Mikulíkova mlýna.
Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo ukládá sestavit rozpočet obce na rok 2021 a předložit k projednání ZO.
Odpovídá: RO
Termín: 31.3.2021
Splněno
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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. 27:
Zastupitelstvo ukládá Radě obce zajistit opravu veřejného osvětlení v těchto místech: lokalita Dvůr u
č.p. 148, lokalita Kout u č.p. 197, lokalita Střed u Společenského domu.
Splněno
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
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