Zápis z veřejného zasedání ZO Strašice č. 17/21
konaného dne 9.12.2021
Místo konání:
Účast:
Omluveni:
Nedostavil se:
Začátek konání:

Společenský dům Strašice – malý sál
14 členů zastupitelstva obce (prezenční listina přiložena k zápisu)
Josef Kotnauer
--------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) Smlouva o smlouvě budoucí – Vodafone
6. Rozbor hospodaření obce Strašice k 30.9.2021
7. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 8-2021, 9-2021
8. Pravidla Rozpočtového provizoria obce Strašice na rok 2022
9. Střednědobý výhled rozpočtu obce Strašice na roky 2023-2024
10. OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
11. Schválení dohody o provedení práce s členy ZO Strašice
12. Informace o poskytnutých dotacích, žádost o dotaci
13. Kontrola usnesení
14. Interpelace zastupitelů
15. Návrh usnesení
16. 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 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo schvaluje program jednání ZO.

3. Schválení orgánů jednání
J. Hahner pověřil pořízením zápisu Věru Šnaiberkovou a pořízením zvukového záznamu Mgr.
Svobodu. Z jednání zastupitelstva je ze zdravotních důvodů omluven pan Josef Kotnauer.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Miroslav Praum, Mgr. Martin Weber a
Antonín Horáček.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Václav Mezek, Tomáš Kunc.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Miroslav Praum, Mgr. Martin Weber a
Antonín Horáček.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Václav Mezek, Tomáš Kunc.

4. Náměty a podněty občanů
J. Hahner – otevřel rozpravu.
J. Mraček – chtěl bych se zeptat, jak to vypadá s pořízením nového územního plánu?
J. Hahner – co se týče toho návrhu nového územního plánu, tak máme k dispozici všechna
vyjádření. Začátkem ledna by mělo proběhnout jednání o sporném bodě ohledně vodního díla
Amerika. Máme víru, že by se to mohlo dořešit. Po tom lednovém jednání by se mohlo na
úřední desku zveřejnit konečné znění územního plánu. Pak bude následovat veřejné projednání
a následně by jej mohlo zastupitelstvo schválit. Doufáme, že by se to mohlo stihnout v prvním
pololetí roku 2022. Chybí nám souhlas životního prostředí v Rokycanech. V tom zájmovém
území se nyní provádí vodárenské vrty. Předpokládáme, že vše proběhne dobře. Přesný termín
ale říci nedokáži. Váš pozemek je novém územním plánu zahrnut.
J. Mraček – v případě, že by se nic nestalo, lze požádat o změnu č. 9?
J. Hahner – to už jste požádali. Pokud by se nic nestalo, tak bychom připravili změnu č. 9. To
by trvalo zhruba půl roku.
J. Mraček – ta změna č. 9 by se týkala pouze našeho pozemku?
J. Hahner – žadatelů je tam více, náklady by hradila obec. Nikdo další se do rozpravy
nepřihlásil, nechal hlasovat o návrhu usnesení. Upozornil, že kdyby někdo odcházel dříve, tak
ať dá pozor na schodech před budovou, neboť kloužou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí náměty a podněty občanů.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo bere na vědomí náměty a podněty občanů.

5. Nakládání s majetkem obce – a) Smlouva o smlouvě budoucí - Vodafone
J. Hahner – Předkládáme k projednání návrh Dohody o podmínkách prodeje části pozemku,
na kterém je umístěn telekomunikační vysílač. Pozemek bude převeden do majetku společnosti
Vantage Towers s.r.o. Po schválení návrhu dohody bude zpracován geometrický plán, kde bude
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oddělena předmětná část pozemku. Pozemek chtějí na základě plánované restrukturalizace
převést do svého majetku. Pokud by k tomu nedošlo, pravděpodobně by zařízení odstranili.
Kupní cena by měla být dle dohody 350 tis. Kč. Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu.
Ing. Fetter – budeme schvalovat záměr prodeje?
J. Hahner – záměr prodeje může schválit Rada obce až bude vyhotoven ten geometrický plán.
M. Praum – teď se tam platí nějaký nájem. Co je vede k tomu, že to chtějí za každou cenu
koupit? Dříve lidé nechtěli, aby to tam stálo. Myslím, že by to určitě dobrovolně nepřemístili,
pokud bychom jim prodej neschválili.
J. Hahner – nevím, co je k tomu vede, ale ten požadavek zněl takto.
M. Praum – nejsem pro, aby se ten pozemek prodával.
J. Hahner – ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o podmínkách prodeje části pozemku p.č. 1847/282 v k.ú.
Strašice mezi společností Vantage Towers s.r.o. a Obec Strašice.
Hlasování: Pro: 11 Proti: 1
Zdržel se: 2
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o podmínkách prodeje části pozemku p.č. 1847/282 v k.ú.
Strašice mezi společností Vantage Towers s.r.o. a Obec Strašice.

6. Rozbor hospodaření Obce Strašice k 30.9.2021
J. Hahner – předal slovo Ing. Mezkovi.
Ing. Mezek – Předkládáme k projednání Rozbor hospodaření obce Strašice k 30.9.2021.
Rozbor hospodaření projednal na svém jednání Finanční výbor. Příjmy po konsolidaci byly ve
výši 54,179 mil. Kč, výdaje činily 56,518 tis. Kč. Z výdajů byly hrazeny ve 3. čtvrtletí
plynofikace některých bytů (547 tis. Kč), veřejné osvětlení na Dukle (240 tis. Kč), komunikace
v Koutě (3,6 mil. Kč), propojení vodovodu (499 tis. Kč), teplovod, vícepráce na plochách a
oplocení u obecní policie, oprava střechy na tělocvičně (1,5 mil. Kč). Běžné výdaje byly ve výši
66 % schváleného rozpočtu, kapitálové výdaje byly ve výši 22 mil. Kč, což je 83 % schváleného
rozpočtu. Daňové příjmy byly ve výši 82 % schváleného rozpočtu. Na běžných účtech bylo
k dispozici 3 mil. Kč. Rozbor hospodaření byl projednán a schválen na jednání RO dne
10.11.2021.
J. Hahner – Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu. Informoval, že je pravděpodobné, že
rozpočet bude ve schodku. Důvodů je více. Zmenšení daňových výnosů kvůli zavedení
superhrubé mzdy. Rozpočtovali jsme 12 mil. Kč příjmů za prodej pozemků ve Dvoře, to se
zatím nerealizovalo z důvodu nevydání souhlasu s dělením pozemků ze strany MěÚ Rokycany.
A jedním z posledních důvodů je to, že jsme zatím neobdrželi dotaci na opravu komunikace na
Huti k lesní správě. Poslední tři roky však byl vždy přebytek, tudíž bude na pokrytí schodku
využita rezerva z minulých let.
J. Hladová – upozornila na chybný údaj v tabulce úvěrů k zateplení bytovek. Nemá tam být 8
mil. Kč, ale 818 tis. Kč.
Mgr. Sovadina – dotaz na položku ohledně nákladů na opravy střechy tělocvičny.
J. Hladová – vysvětlila danou položku, řešeno v rámci rozpočtového opatření.
J. Hahner – nikdo další se do rozpravy nehlásí, ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu
usnesení.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozbor hospodaření Obce Strašice k 30.9.2021.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozbor hospodaření Obce Strašice k 30.9.2021.

7. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 8-2021, 9-2021
J. Hahner – v podkladech zde na stole je doplněno ještě rozpočtové opatření č. 10-2021, rovněž
bylo zasláno i e-mailem. Chtěl bych požádat, abychom projednali i toto rozpočtové opatření.
Předal slovo Ing. Mezkovi.
Ing. Mezek - Předkládáme k projednání Rozpočtová opatření obce Strašice, která byla
schválena od minulého jednání ZO. Rozpočtové opatření č. 8-2021 obsahuje drobné přesuny
mezi položkami v rámci paragrafů a navýšení příjmů o 1 mil. Kč u daně z příjmů právnických
osob. Toto rozpočtové opatření bylo schváleno RO dne 20.10.2021
Rozpočtové opatření č. 9-2021 bylo projednáno RO dne 10.11.2021. V rámci rozpočtového
opatření došlo k navýšení výdajů na vodovod a kanalizaci u Libuše, dále k navýšení výdajů na
oplocení areálu obecní policie, navýšení odvodu DPH a další drobné položky. Toto rozpočtové
opatření je předkládáno ke schválení ZO.
Rozpočtové opatření č. 10-2021 obsahuje úpravy z hlediska výdajů – přesuny mezi položkami
a paragrafy.
J. Hahner – Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu. V rozpravě nikdo nevystoupil, nechal
hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 8-2021.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření obce Strašice č. 9-2021.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření obce Strašice č. 10-2021.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 8-2021.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření obce Strašice č. 9-2021.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření obce Strašice č. 10-2021.

8. Pravidla Rozpočtového provizoria obce Strašice na rok 2022
J. Hahner – Předkládáme k projednání pravidla Rozpočtového provizoria na počáteční
období roku 2022, než bude sestaven řádný rozpočet obce. Dle těchto pravidel obec hradí do
doby, než bude schválen rozpočet na rok 2022, pouze nejnutnější výdaje zabezpečující chod
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obce, poskytuje příspěvek vlastní příspěvkové organizaci, hradí závazky vyplývající
z uzavřených smluv, atd. Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu. V rozpravě nikdo
nevystoupil. Nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Pravidla Rozpočtového provizoria obce Strašice na rok 2022 dle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Zastupitelstvo ukládá sestavit rozpočet obce na rok 2022 a předložit k projednání ZO.
Odpovídá: RO
Termín: 31.3.2022
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo schvaluje Pravidla Rozpočtového provizoria obce Strašice na rok 2022 dle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo ukládá sestavit rozpočet obce na rok 2022 a předložit k projednání ZO.
Odpovídá: RO
Termín: 31.3.2022

9. Střednědobý výhled rozpočtu obce Strašice na roky 2023-2024
J. Hahner – Předkládáme k projednání Střednědobý výhled rozpočtu obce Strašice na roky
2023-2024, který na svém jednání dne 10.11.2021 projednala RO. Dokument je zpracován dle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a jsou v něm
zohledněny běžné výdaje a příjmy, které se pravidelně opakují. Dokument vypracovala vedoucí
FO. Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu.
Mgr. Weber – v jedné řádce jsou uvedeny tři hvězdičky, že se plánuje mimořádná splátka
úvěru ve výši 2 mil. Kč. O co se jedná?
J. Hladová – je to naplánováno už na rok 2022, aby se předešlo předlužení obce. V podstatě je
to reakce na větu, která se objevuje vždy ve zprávě auditora.
J. Hahner – nikdo další v rozpravě nevystoupil, ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Strašice na roky 2023-2024.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Strašice na roky 2023-2024.

10. OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
J. Hahner – Předkládáme k projednání návrh obecně závazné vyhlášky, která stanovuje místní
poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Vyhláška byla aktualizována na základě
legislativních změn zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Cena poplatku zůstává
stejná jako v roce 2021, tedy 700 Kč za osobu a rok. Poplatek je nutné uhradit do 30.6.
příslušného roku. Návrh OZV byl zaslán k posouzení na Ministerstvo vnitra ČR, návrh
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vyhlášky nebyl shledán v rozporu s platnou legislativou. Přednesl návrh usnesení a otevřel
rozpravu.
Ing. Fetter – mám dotaz k článku 7 odstavec 3, zda to tam obecní úřad skutečně takto chce?
Mgr. Svoboda – je to citace zákona, měl by to vždy řešit správce poplatku. Bude to posuzovat
obecní úřad, bude na to nastaven nějaký vnitřní předpis, aby to bylo pro všechny spravedlivé.
Mgr. Weber – v té stávající bylo navýšení nastaveno na dvojnásobek. Tady se uvádí až
trojnásobek.
Mgr. Svoboda – opět to bude stanoveno tím vnitřním předpisem. Předpokládáme navýšení na
dvojnásobek. Ale pokud jsou to nějací notoričtí neplatiči, tak jim asi příliš vstříc vycházet
nebudeme.
M. Praum – dotaz k článku 10. Opravdu tam ty svěřenské fondy musí být?
Mgr. Svoboda – musí, je to citace ze zákona.
J. Hahner – Nikdo další v rozpravě nevystoupil, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje OZV č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo schvaluje OZV č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.

11. Schválení dohody o provedení práce s členy ZO Strašice
J. Hahner – Předkládáme k projednání návrh na schválení uzavřít Dohodu o provedení práce
s Mgr. Pavlou Hrazdilovou a Mgr. Martinem Weberem v roce 2022. Předmětem dohody Mgr.
Hrazdilové je výuka anglického jazyka v rámci kurzu pro veřejnost. Předmětem dohody Mgr.
Webera je tvorba a aktualizace webových stránek muzea a knihovny. Od roku 2018 je nutné
dohodu o provedení práce schvalovat v zastupitelstvu, pokud se týká dohoda člena ZO.
Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu. V rozpravě nikdo nevystoupil. Ukončil rozpravu a
nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s Mgr. Pavlou Hrazdilovou v roce
2022 za účelem vedení kurzu anglického jazyka pro veřejnost.
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 1
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s Mgr. Martinem Weberem v roce
2022 za účelem tvorby a aktualizace webových stránek muzea a knihovny.
Hlasování: Pro: 12 Proti: 0
Zdržel se: 2
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s Mgr. Pavlou Hrazdilovou v roce
2022 za účelem vedení kurzu anglického jazyka pro veřejnost.
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s Mgr. Martinem Weberem v roce
2022 za účelem tvorby a aktualizace webových stránek muzea a knihovny.
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12. Informace o poskytnutých dotacích, žádost o dotaci
J. Hahner – Předkládáme informaci o poskytnutých dotacích v roce 2021. Na revitalizaci
areálu Dukla byla poskytnuta dotace od MMR ve výši 3 mil. Kč, na opravu komunikace do
Kouta byla poskytnuta dotace od MMR ve výši 2,36 mil. Kč, na propagaci infocentra byla
poskytnuta dotace od Plzeňského kraje 10 tis. Kč. Rovněž byla přislíbena dotace na opravu
komunikace k lesní správě, zatím jsme ale neobdrželi rozhodnutí o přiznání dotace (akce byla
již realizována). Od MF ČR byl poskytnut kompenzační bonus ve výši 560 tis. Kč.
Pro rok 2022 bychom rádi požádali o dotaci na II. etapu revitalizace areálu Dukla (travnatá
plocha a běžecká dráha). Žádost o dotaci zpracovává společnost DOMOZA projekt s.r.o. Žádost
je nutné podat do 17.12.2021.
Dále bych rád požádal o dotaci na opravu chodníku na strašické návsi a dále na výstavbu
chodníku na Huť. Žádost bude podána do dotačního titulu SFDI.
Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu.
Mgr. Sovadina – dotace na komunikaci k lesní správě obdržíme až po vydání rozhodnutí?
J. Hahner – ano, registraci akce jsme obdrželi, ale zatím nemáme vlastní rozhodnutí, to by
mělo přijít snad do konce roku. Mám informaci, že dotace bude uhrazena až v 1. čtvrtletí roku
2022.
Dále v rozpravě nikdo nevystoupil, ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o poskytnutých dotacích.
Zastupitelstvo obce Strašice schvaluje podání žádosti o dotaci v souvislosti s projektem
"Rekreační a relaxační plocha Dukla Strašice – II.etapa" v rámci programu Ministerstva pro
místní rozvoj DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku.
Zastupitelstvo obce Strašice schvaluje podání žádosti o dotaci na vybudování a opravu
chodníků v obci Strašice z dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury.
Hlasování: Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o poskytnutých dotacích.
Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Strašice schvaluje podání žádosti o dotaci v souvislosti s projektem
"Rekreační a relaxační plocha Dukla Strašice – II.etapa" v rámci programu Ministerstva pro
místní rozvoj DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku.
Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Strašice schvaluje podání žádosti o dotaci na vybudování a opravu
chodníků v obci Strašice z dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury.

13. Kontrola plnění usnesení ZO
J. Hahner – předal slovo Mgr. Strakovi.

7

Mgr. Straka – přednesl kontrolu plnění usnesení (viz příloha). Doporučil zrušit usnesení č.
14/21-7 a usnesení č. 14/21-8, neboť na tyto pozemky bude zpracován nový geometrický plán
s jiným číslem pozemku. Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu.
Ing. Fetter – až bude vydána změna č. 8 územního plánu, tak bude vydán souhlas s dělením na
pozemky ve Dvoře?
Mgr. Straka – ano, to předpokládáme. Kvůli tomu se to i dělalo.
J. Hahner – nikdo další nevystoupil, ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo ruší usnesení č. 14/21-7 a usnesení č. 14/21-8.
Zastupitelstvo schvaluje kontrolu plnění usnesení č. 17/21 ze dne 9.12.2021 včetně změn
navržených termínů.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo ruší usnesení č. 14/21-7 a usnesení č. 14/21-8.
Usnesení č. 20:
Zastupitelstvo schvaluje kontrolu plnění usnesení č. 17/21 ze dne 9.12.2021 včetně změn
navržených termínů.

14. Interpelace zastupitelů
J. Hahner – otevřel bod interpelací a vyzval zastupitele k jejich předložení.
Mgr. Straka – sdělil poznatek k rozboru, který zaslalo MV ČR ohledně naší vyhlášky.
V podstatě nám sdělili, že s tím souhlasí, ale nečetli to.
M. Praum – pro občany sdělil, že poplatek za odpad zůstává ve stejné výši.
J. Hahner – nikdo další nevystoupil, ukončil rozpravu. Návrh usnesení nebyl předložen.

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

16. Závěr
J. Hahner – poděkoval za účast na jednání ZO. Popřál všem hezký zbytek roku, krásné Vánoce
a pevné zdraví. Do nového roku popřál mnoho štěstí a úspěchů. Příští jednání ZO proběhne
pravděpodobně koncem února.
Jednání ukončeno v 19:10 hod.
Ověřili:

Zápis zpracován a podepsán dne 13.12.2021

Ing. Václav Mezek:

…………………..

Tomáš Kunc:

…………………..

Jiří Hahner
starosta

Mgr. Martin Straka
místostarosta
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Přílohy:
Kontrola plnění usnesení ZO Strašice č. 17/2021 – 9.12.2021
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: 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. 14/2021
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji pozemku p.č. 2104/123.
Odpovídá: RO
Termín: 31.12.2021
Trvá – prodej pozemku společnosti HRM GROUP spol. s r.o., souhlas s dělením pozemku bude vydán
na jiné číslo pozemku, usnesení je možné zrušit
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji pozemku p.č. 1626/2.
Odpovídá: RO
Termín: 30.9.2021
Nový termín: 30.6.2022
Trvá - čeká se na souhlas s dělením pozemku ze strany MěÚ Rokycany z důvodu nesouladu s ÚP
Strašice
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
Nový termín: 30.6.2022
Trvá – splněno částečně (pozemek p.č. 1622/40), dále se čeká na souhlas s dělením pozemku ze strany
MěÚ Rokycany z důvodu nesouladu s ÚP Strašice

Zastupitelstvo č. 15/2021
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
Splněno
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
Nový termín: 30.6.2022
Trvá – čeká se na souhlas s dělením pozemku ze strany MěÚ Rokycany
Usnesení č. 28:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji pozemků ve Stavební zóně Dvůr.
Odpovídá: RO
Termín: 31.12.2021
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Nový termín: 30.6.2022
Trvá – čeká se na souhlas s dělením pozemku ze strany MěÚ Rokycany z důvodu nesouladu s ÚP
Strašice
Usnesení č. 31:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k odkupu pozemku p.č. 1079/6.
Odpovídá: RO
Termín: 31.12.2021
Splněno – smlouvy jsou již částečně podepsány
Usnesení č. 46:
Zastupitelstvo ukládá Radě obce zajistit izolaci střešních oken v budově Sboru dobrovolných hasičů
Strašice.
Odpovídá: RO
Termín: 31.7.2022
Trvá

Zastupitelstvo č. 16/2021
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo bere na vědomí náměty a podněty občanů a ukládá na ně reagovat.
Splněno – požadavek na změnu ÚP Strašice (p. Mraček) – v případě nevydání celého ÚP Strašice bude
projednáno zadání změny č. 9 ÚP Strašice
Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo ukládá odeslat žádost o bezúplatný převod vlastnictví pozemku Plzeňskému kraji
prostřednictvím SÚS Plzeňského kraje – středisko Rokycany.
Splněno
Usnesení č. 21:
Zastupitelstvo bere na vědomí interpelace zastupitelů a ukládá na ně reagovat.
Splněno – na interpelace bylo reagováno již na jednání ZO

10

