Zápis z veřejného zasedání ZO č. 21/18
konaného dne 13.9.2018
Místo konání:
Účast:
Omluveni:
Nedostavil se:
Začátek konání:

Restaurace Penzion Na poště
14 členů zastupitelstva obce (prezenční listina přiložena k zápisu)
Ing. František Nerad
--------18:10 hod.

1. Úvod
J. Hahner - starosta obce konstatoval, že je ZO usnášeníschopné, zahájil jednání a přivítal
přítomné. Sdělil, že po jednání zastupitelstva je připraveno občerstvení. Z jednání omluvil
Ing. Nerada.

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. 4-2018 a č. 5-2018
6. Rozbor hospodaření obce Strašice k 30.6.2018
7. Odpis pohledávek dle návrhu FO OÚ Strašice
8. Prodej majetku obce
a) Žádost o prodej bytových jednotek v domě č.p. 525
b) Žádost o prodej části pozemku p.č. 1282/4 – P. Buršík
9. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 – požární řád obce
10. Zpráva o činnosti FV ZO Strašice
11. Zpráva o činnosti KV ZO Strašice
12. Zpráva o činnosti Obecní policie Strašice
13. Kontrola usnesení
14. Interpelace zastupitelů
15. Návrh usnesení
16. Závěr
J. Hahner – sdělil, že po odeslání podkladů, byla doručena žádost paní Naděždy Borisové
ohledně odkoupení jedné budovy v areálu bývalých kasáren. Doporučuji tento bod zařadit na
program jednání jako bod 8c (návrh usnesení). Žádost již projednala Komise pro rozvoj obce
Strašice, která prodej doporučila. Otevřel rozpravu, nikdo nevystoupil, nechal hlasovat o
programu jednání ZO.
Návrh usnesení (J. Hahner):
Zastupitelstvo schvaluje zařazení bodu 8c) – žádost Ing. N. Borisové.
Hlasování: Pro 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje upravený program jednání ZO.
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Hlasování: Pro 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo schvaluje zařazení bodu 8c) – žádost Ing. N. Borisové.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo schvaluje upravený program jednání ZO.

3. Schválení orgánů jednání
J. Hahner pověřil pořízením zápisu Ing. Lazebníkovou, paní Šnaiberkovou a pořízením
zvukového záznamu Mgr. Svobodu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Petra Sládková, Ing. Karel Šnaiberk,
Mgr. Jan Sovadina.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Pavla Hrazdilová, Mgr. Jiří Kantor.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Petra Sládková, Ing. Karel Šnaiberk,
Mgr. Jan Sovadina.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Pavla Hrazdilová, Mgr. Jiří Kantor.

4. Náměty a podněty občanů
J. Hahner – otevřel rozpravu.
Mgr. Sovadina – nad stavební zónou v Koutě je v zaústění příkopu zaplaveno srolované
pletivo. V případě deště dochází k tomu, že voda teče mimo příkop po cestě. Bylo by dobré to
odstranit, než začne více pršet.
J. Hahner – jsme domluveni s panem Plimlem, že dešťovou kanalizaci prohlédneme
kamerou. Měla by tam být ještě jedna kanalizace, která by daným místům měla odlehčit.
Nicméně ten nános odstraníme.
P. Sládková – chtěla bych se za obyvatele domu č.p. 558-559 zeptat, jak to vypadá se
zateplení této bytovky. Je tam navezený materiál, ale nic se neděje.
J. Hahner – na zateplení je dotace, ta měla být proinvestovaná do 30.9.2018. Vítězná firma
IVPS však nenastoupila k plnění smlouvy, tak jsme od smlouvy odstoupili. K navezení
materiálu došlo až poté, co RO schválila odstoupení od smlouvy. Budeme vypisovat nové
výběrové řízení na zhotovitele, mělo by být zpracované do konce září. Na základě toho nám
bude dotace prodloužena. Zateplení tedy bohužel proběhne až v příštím roce, o dotaci jsme
ale nepřišli.
Ing. Šnaiberk – jak je vyřešena záležitost s oplocením u paní Maškové?
J. Hahner – provedli jsme zaměření, plot je na pozemku obce. Současný plot však stavěli jiní
uživatelé. Budeme to dále řešit a trvat na oplocení tak, jak je v katastru.
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Ing. Mezek – jak to vypadá s nájezdem na hlavní komunikaci u pana Sovy na Huti?
S osobním autem už se tam nedá pořádně vyjet.
J. Hahner – objednávali jsme nějaké opravy komunikací, mělo by se to udělat v rámci těch
oprav.
B. Bílek – poděkoval za to, že se provedlo mnoho akcí, které zlepšily vzhled obce.
J. Hahner – děkuji. V současné době probíhají ještě výkopové práce na návsi v režii ČEZ.
Dochází k zanesení vedení do země, budou zrušeny sloupy. Následně zde bude ještě pokládat
vedení CETIN. 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. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 4-2018 a č. 5-2018
J. Hahner – Předal slovo předsedovi FV Ing. Mezkovi.
Ing. Mezek - Předkládáme k projednání Rozpočtové opatření obce Strašice č. 4-2018 a č. 52018. V rámci rozpočtového opatření č. 4-2018 byly upraveny výdaje podle skutečnosti a
podle toho, které investice se nebudou v roce 2018 již realizovat (výměna střechy na školce,
zateplení domu č.p. 525). Naopak byly přidány finanční prostředky na položky, kde nebyl
z různých důvodů dostatek financí, neboť se v rámci rozpočtu realizovaly opravy, které
nebyly původně rozpočtovány (navýšení odběru elektrické energie v bývalých kasárnách,
oprava soklu terasy a pozemní úpravy u SD, žulový obklad soklu a schodů u radnice, pořízení
kamerového systému k SD, atd.). Toto rozpočtové opatření schválila RO na svém jednání dne
1.8.2018.
Rozpočtové opatření č. 5-2018 obsahuje ponížení příjmů v oblasti poskytnutí dotace na
zateplení domu č.p. 558-559 (2,226 mil. Kč, bude provedeno až v roce 2019, vítězná firma
nenastoupila k plnění smlouvy). Výdaje byly navýšení o 400 tis. Kč za vícepráce na
vodovodu ke kostelu (bude realizována jedna přípojka navíc pro dolní část hřbitova, navýšení
nákladů za změnu technologie výkopu), snížení výdajů o realizaci zateplení domu č.p. 558559, převod 500 tis. Kč z bytového hospodářství na nebytové (oprava terasy/střechy na
prodejně v sídlišti Na Huti), navýšení víceprací o 300 tis. Kč v rámci úpravy okolí radnice
(chodník před panem Vlčkem, odvodnění budovy, chodníkový přejezd na návsi, atd.). Do
rozpočtového opatření byla rovněž zahrnuta výměna krytiny a oprava střechy na hasičské
zbrojnici ve výši 720 tis. Kč.
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. 4-2018.
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření obce Strašice č. 5-2018.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 4-2018.
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Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření obce Strašice č. 5-2018.

6. Rozbor hospodaření obce Strašice k 30.6.2018
J. Hahner – Předal slovo předsedovi FV Ing. Mezkovi.
Ing. Mezek – Předkládáme k projednání Rozbor hospodaření obce Strašice k 30.6.2018.
Příjmy k 30.6.2018 činily 34,703 mil. Kč, výdaje činily 31,359 mil. Kč. Na splátky úvěrů
bylo vynaloženo 1,889 mil. Kč. Výsledek hospodaření k 30.6.2018 činil zisk 12,663 mil. Kč.
Dále podáváme informaci o vyjádření Ministerstva financí ohledně splnění podmínky
snižování zadlužení obce s ohledem na případné krácení budoucích příjmů s ohledem na
zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Ministerstvem financí bylo
sděleno, že pokud obec v letošním roce uhradí částku alespoň 2,119 mil. Kč, podmínku tímto
splní. Obec Strašice měla již při sestavování rozpočtu vyhrazenou částku 3,79 mil. Kč na
splátky úvěrů, čímž danou podmínku překročí o více než 1,6 mil. Kč. Obci tedy nebude v roce
2019 hrozit zadržení podílu na výnosu daní.
J. Hahner – přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu. V rozpravě nikdo nevystoupil,
nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozbor hospodaření obce Strašice k 30.6.2018.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o vyjádření Ministerstva financí ČR ohledně
snižování zadlužení obce Strašice.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozbor hospodaření obce Strašice k 30.6.2018.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o vyjádření Ministerstva financí ČR ohledně
snižování zadlužení obce Strašice.

7. Odpis pohledávek dle návrhu FO OÚ Strašice
J. Hahner – Předkládáme k projednání návrh Finančního odboru OÚ Strašice na odpis
nevymahatelných pohledávek za období 2010-2016. Některé pohledávky jsou již promlčené,
jiné pohledávky nelze přes veškeré snahy vydobýt (firmy nekomunikují, případně jsou
v insolvenci, atd.). Ostatní pohledávky budou převedeny na jiný účet, bude je možné i nadále
vymáhat. Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu.
J. Hladová – první část je určená k úplnému odpisu, neboť se jedná o promlčené pohledávky.
Druhá část bude vedena na podrozvaze, neboť je to zažalované u soudu. Bude se to i nadále
vymáhat.
Mgr. Kantor – proč se to dále nevymáhá?
J. Hladová – náklady na ty malé dluhy by byly vyšší. Takto nám to doporučil právník.
Některé firmy jsou v úpadku, fyzické osoby v insolvenci.
J. Hahner – ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávek dle návrhu Finančního odboru OÚ Strašice ze dne
27.7.2018.
Hlasování: Pro: 12 Proti: 0
Zdržel se: 2
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávek dle návrhu Finančního odboru OÚ Strašice ze dne
27.7.2018.

8. a) Prodej majetku obce – Žádost o prodej bytových jednotek v domě č.p. 525
J. Hahner – Předkládáme k projednání žádost o odprodej bytových jednotek v domě č.p. 525
poměrné části zastaveného pozemku. Z šesti bytových jednotek projevili zájem o odkup čtyři
žadatelé. Žadatelé o prodej projevili zájem již v minulosti, avšak s ohledem na umístění
kotelny nebyl prodej bytových jednotek doporučen. Od letošní topné sezony dojde ke zrušení
kotelny v tomto domě, budou napojeni na kotelnu v kasárnách. Přednesl návrh usnesení a
otevřel rozpravu.
Mgr. Sovadina – eviduje obec zájem i v jiných bytových domech?
J. Hahner – oficiálně máme pouze tuto žádost. Pak jsme zaznamenali zájem v domě, kde
bydlí paní Kapolková. Tam je to ale složitější, neboť je tam ten úvěr na zateplení.
Mgr. Sovadina – takže pokud neskončí ten úvěr tak to nelze?
J. Hahner – lze, ale museli by si převést i ten úvěr.
J. Štych – nebude tady pak těch případů víc? Když to schválíme jedněm, tak to pak bude chtít
třeba i někdo další.
J. Hahner – těch bytovek bez úvěru je málo. Pouze tato, pak č.p. 436 a pak č.p. 558-559. Ale
tam to po zateplení bude muset být nějakou dobu v majetku obce.
F. Kubů – obec by měla být nějaký podíl bytů. Nestane se, že bychom pak případně měli
málo svých bytů? Někdy může být byt i lákadlo, například pro lékaře.
J. Hahner – zatím ten zájem není nijak velký. Obec má stále zhruba 400 bytů. Všude je to
zatížené tím úvěrem, tak uvidíme.
B. Bílek – jak to bude s těmi, kteří si o to v rámci té bytovky nepožádali?
J. Hahner – ty byty zůstanou v majetku obce. Obec bude členem toho sdružení vlastníků.
Bude alespoň kontrola nad tím, jak je s budovou nakládáno a co se tam děje. Ukončil
rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje bytových jednotek v domě č.p. 525 na st.p.č. 649
v k.ú. Strašice.
Zastupitelstvo ukládá zpracovat znalecký posudek ohledně prodeje domu č.p. 525.
Odpovídá: RO
Termín: 31.12.2018
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje bytových jednotek v domě č.p. 525 na st.p.č. 649 v k.ú.
Strašice.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo ukládá zpracovat znalecký posudek ohledně prodeje domu č.p. 525.
Odpovídá: RO
Termín: 31.12.2018
5

8. b) Prodej majetku obce - Žádost o prodej části pozemku p.č. 1282/4 – P.
Buršík
J. Hahner – Předkládáme k projednání žádost o prodej části pozemku p.č. 1282/4, na kterém
se nachází zahrádka žadatele. Kdysi se to projednávalo na ZO a bylo to zamítnuto. Na RO
jsme o tom diskutovali a možná do budoucna bychom ty pozemky mohli zájemcům prodat.
Nicméně do konce volebního období to není reálné. Přednesl návrh usnesení a otevřel
rozpravu.
F. Kubů – já bych to neprodával. Je to v rámci Dukly. Možná by nám ten kousek mohl
v budoucnu chybět. Ať to nadále užívají jako nájemci.
Ing. Šnaiberk – pokud se schválí záměr prodeje, tak to proti ničemu není. V rámci nového
projektu na Duklu to ničemu nevadí. Oni to tam nějak udržují, ale stejně tam ostatní vozí
nepořádek. Jsem pro, aby se schválil záměr prodeje, pak se to bude řešit dál. Slibuje se jim to
od roku 2007.
P. Sládková – souhlasím s panem Šnaiberkem. Dneska si lidé pronajímají zahrádku pouze na
grilování, nebo tam mají zvířata. Ti co tam něco pěstují, těch je málo. Doporučuji to schválit.
J. Hahner – na RO jsme došli k podobnému záměru. Ale chtělo by to zpracovat nějak
globálně a pak to řešit jednotlivě. Dneska na RO schvalujeme převody, které už jsou předem
domluvené.
Mgr. Kantor – podle studie na novou Duklu to ničemu nevadí. Chtělo by to ale opravdu řešit
nějak globálně.
J. Štych – spartak tam má také zahrádky. Chtělo by to řešit i v souvislosti se spartakem.
Někdo si tam chce přivést elektriku. Nevím, kdo je s kým domluvený. Ale chtělo by to řešit
prostě nějak komplexně.
Ing. Šnaiberk – pokud se schválí záměr prodeje, tak se celá ta záležitost nějak nakopne, pak
se budou řešit jednotlivé detaily. Pokud se to neschválí, tak to bude zase ležet u dna.
Mgr. Sovadina – přednesl návrh usnesení ohledně přerušení projednávání bodu.
J. Hahner – ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení (Mgr. Sovadina):
Zastupitelstvo ukládá RO zařadit na 1. pracovní jednání ZO Strašice záměr prodeje části
pozemku p.č. 1282/4 v k.ú. Strašice.
Odpovídá: RO
Termín: 31.12.2018
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo ukládá RO zařadit na 1. pracovní jednání ZO Strašice záměr prodeje části
pozemku p.č. 1282/4 v k.ú. Strašice.
Odpovídá: RO
Termín: 31.12.2018

8. c) Prodej majetku obce - Žádost o prodej budovy č.p. 684 – Ing. N. Borisová
J. Hahner – Předkládáme k projednání žádost o prodej budovy č.p. 684 a části pozemku
2104/1 v areálu bývalých kasáren. Budova bude přestavěna na nájemní byty stejně jako objekt
č.p. 685, který se nachází vedle. Realizace proběhne v letech 2019-2020. Přednesl návrh
usnesení a otevřel rozpravu.
Ing. Šnaiberk – formuloval upřesněný návrh usnesení.
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Mgr. Svoboda – doporučil schválit usnesení zrušit předchozí usnesení k prodeji této budovy.
J. Hahner – ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrzích usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej budovy na st.p.č. 568/63 v k.ú. Strašice a pozemku pod ní za
cenu 1.800.000,- Kč, a části pozemku p.č. 2104/1 v k.ú. Strašice za cenu 150 Kč/m2 dle
žádosti č.j. 1047/18 paní Ing. Naděždě Borisové, bytem K jezeru 488/6, Praha.
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji budovy a pozemku dle žádosti č.j.
1047/18.
Odpovídá: RO
Termín: 31.12.2018
Zastupitelstvo ruší všechna předchozí usnesení ZO Strašice ohledně prodeje budovy na st.p.č.
568/63 v k.ú. Strašice.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo schvaluje prodej budovy na st.p.č. 568/63 v k.ú. Strašice a pozemku pod ní za
cenu 1.800.000,- Kč, a části pozemku p.č. 2104/1 v k.ú. Strašice za cenu 150 Kč/m 2 dle
žádosti č.j. 1047/18 paní Ing. Naděždě Borisové, bytem K jezeru 488/6, Praha.
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji budovy a pozemku dle žádosti č.j. 1047/18.
Odpovídá: RO
Termín: 31.12.2018
Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo ruší všechna předchozí usnesení ZO Strašice ohledně prodeje budovy na st.p.č.
568/63 v k.ú. Strašice.

9. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 – požární řád obce
J. Hahner – Předkládáme k projednání aktualizovanou obecně závaznou vyhlášku – požární
řád obce. K aktualizaci došlo na základě požadavku Ministerstva vnitra ČR. V rámci této
vyhlášky dojde ke zrušení OZV č. 1/2011 - současný požární řád obce. Přednesl návrh
usnesení a otevřel rozpravu.
F. Kubů – v čem se liší od předchozí vyhlášky?
Ing. Šnaiberk – jsou jiné přílohy.
J. Hahner – ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Strašice č. 2/2018, kterou se
vydává požární řád obce.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Strašice č. 2/2018, kterou se vydává
požární řád obce.

10. Zpráva o činnosti FV ZO Strašice
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J. Hahner – předal slovo Ing. Mezkovi.
Ing. Mezek – dle zprávy, kterou jste měli možnost si prostudovat je zřejmě, že FV pracoval
téměř v plném počtu, scházel se jednou za měsíc, docházka byla 90 %. Byly provedeny
všechny naplánované kontroly. Jednání se zúčastnil i starosta a ekonomka. Problémy nebyly
shledány.
J. Hahner – přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu. Poděkoval předsedovi Ing. Mezkovi
za odvedenou práci, i o zájem, jak obec hospodaří. Nikdo v rozpravě nevystoupil, nechal
hlasovat o návrhu usnesení.
Odchod Mgr. Sovadina, J. Kotnauer

12 zastupitelů

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu činnosti FV ZO Strašice za I. pololetí roku 2018.
Hlasování: Pro: 12 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu činnosti FV ZO Strašice za I. pololetí roku 2018.
Příchod Mgr. Sovadina, J. Kotnauer

14 zastupitelů

11. Zpráva o činnosti KV ZO Strašice
J. Hahner – předal slovo předsedovi KV panu Kubů.
F. Kubů - Předkládáme k projednání Zápis o výsledku kontroly č. KV 2018/7, která se týkala
samostatné působnosti Rady obce Strašice. Kontrola proběhla bez návrhu na opatření.
Proběhne ještě jedna kontrola v pondělí 17.9. Prováděli jsme ještě kontrolu u hasičů,
doporučili jsme řešit opravu střechy, ale to jak jsem koukal, je již v rozpočtu. Kontrolovali
jsme rovněž stav vybavení jednotky. Nebyly k dispozici inventurní seznamy, prý jsou jen
v době inventur.
J. Hahner – přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu. Poděkoval předsedovi F. Kubů za
odvedenou práci. Nikdo v rozpravě nevystoupil, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti KV ZO Strašice.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti KV ZO Strašice.

12. Zpráva o činnosti Obecní policie Strašice
J. Hahner – vzhledem k tomu, že se dnes Ing. Frajt nedostavil, ptám se, zda máte někdo
nějaký dotaz k činnosti obecní policie. Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu. V rozpravě
nikdo nevystoupil, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Strašice za I. pololetí roku
2018.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 20:
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Strašice za I. pololetí roku
2018.

13. Kontrola plnění usnesení ZO
J. Hahner – předal slovo E. Buchové.
E. Buchová – přednesla kontrolu plnění usnesení (viz příloha) a přednesla návrh usnesení.
J. Hahner – otevřel rozpravu.
Ing. Šnaiberk – jak se řeší zavážení příkopů panem Stupkou?
J. Hahner – na základě podnětu proběhla kontrola obecní policií. Proběhla fotodokumentace,
od loňska nedošlo ke změně. Jednáme s panem Stupkou ohledně zavážení příkopu u paní
Režňákové.
Ing. Šnaiberk – obec má své pozemky a ty by si měla chránit, pan Stupka to svévolně zaváží,
vším možným. Z cest se pak splavuje štěrk a jsou rozbahněné.
J. Hahner – pokud někdo uvidí, že se něco takové děje, je třeba to vyfotit případně natočit.
Pak se to může řešit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje kontrolu plnění usnesení č. 21/18 ze dne 13.9.2018.
Hlasování: Pro: 11 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 21:
Zastupitelstvo schvaluje kontrolu plnění usnesení č. 21/18 ze dne 13.9.2018.

14. Interpelace zastupitelů
J. Hahner – Otevřel bod interpelací. Žádné interpelace nebyly předneseny. Ukončil tento
bod.

15. Návrh usnesení
J. Hahner – všechna usnesení byla řádně projednána a odhlasována.

16. Závěr
J. Hahner – poděkoval za účast na posledním jednání zastupitelstva v tomto volebním
období. Jednání zastupitelstva byla vždy věcná, udělalo se mnoho práce. Pro ty, kteří již
nekandidují, mám přání, aby se vám dařilo v osobním životě, abyste si užívali zdraví. Těm,
kteří kandidují, přeji, aby byli ve volbách úspěšní. Dnem 6. října skončí mandát většině
zastupitelů, dále bude pokračovat pouze Rada.
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Mgr. Straka – poděkoval panu starostovi za věcné vedení jednání zastupitelstev. Dále bych
mu chtěl poděkovat za práci, kterou provedl i na radnici.
J. Hahner - ukončil zasedání ZO.

Jednání ukončeno v 19:40 hod.
Ověřili:

Zápis zpracován a podepsán dne 18.9.2018

Mgr. Pavla Hrazdilová:

…………………..

Mgr. Jiří Kantor:

…………………..

Jiří Hahner
Starosta

Eva Buchová
člen Rady
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Přílohy:
Kontrola plnění usnesení ZO Strašice č. 21/2018 – 13.9.2018
Zastupitelstvo č. 12/2016
Usnesení č. 37:
Zastupitelstvo ukládá RO pololetně informovat ZO o postupu tvorby územního plánu.
Trvá

Zastupitelstvo č. 13/2017
Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady ke směně pozemku p.č. 1172/3 za pozemky p.č. 1141/5,
1140/5 a 2163 v k.ú. Strašice.
Odpovídá: RO
Termín: 31.12.2017
Trvá – smlouvy na pozemky v jednání z důvodu průtahů ze strany státních orgánů
Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k převodu pozemků p.č. 2153, 2159 a 2160 v k.ú. Strašice.
Odpovídá: RO
Termín: 31.12.2017
Trvá – smlouvy na pozemky p.č. 2153 a 2160 podepsány. Zbylý pozemek je stále v řešení.

Zastupitelstvo č. 16/2017
Usnesení č. 30:
Zastupitelstvo ukládá plnit doporučení ze Zprávy o výsledku kontroly č. KV 2017/8.
Odpovídá: RO
Trvá – bude plněno průběžně (návrh investic do bytového fondu)

Zastupitelstvo č. 20/2018
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo bere na vědomí náměty a podněty občanů a ukládá na ně reagovat.
Splněno – vše je v řešení - oprava střešní krytiny na hasičárně, údržba hrobu neznámého vojína,
zavážení příkopů kolem tankovky, nájezdy na hlavní komunikaci, seřízení rozhlasu, alarm
z Plzeňského skartu
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji budovy a pozemku p.č. 568/51 a části pozemku
p.č. 2104/1.
Odpovídá: RO
Termín: 31.8.2018
Splněno
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo ukládá zadat geodetické zaměření části pozemku p.č. 2104/1 přiléhající k budově č.p.
709.
Odpovídá: RO
Termín: 31.8.2018
Splněno
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji budovy a pozemku p.č. 568/59 a části pozemku
p.č. 2104/1.
Odpovídá: RO
Termín: 31.8.2018
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Splněno
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo ukládá zadat geodetické zaměření části pozemku p.č. 2104/1 dle žádosti 748/18.
Splněno
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji části pozemku p.č. 2104/1 dle žádosti č.j. 8/18.
Odpovídá: RO
Termín: 31.8.2018
Splněno
Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji části pozemku p.č. 2104/1 dle žádosti č.j. 10/18.
Odpovídá: RO
Termín: 31.8.2018
Splněno
Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji části pozemku p.č. 2104/1 dle žádosti č.j. 634/18.
Odpovídá: RO
Termín: 31.8.2018
Splněno
Usnesení č. 20:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji pozemku p.č. 568/176 dle žádosti č.j. 617/18.
Odpovídá: RO
Termín: 31.8.2018
Splněno
Usnesení č. 21:
Zastupitelstvo schvaluje přerušení projednání bodu 5. g) a ukládá řešit předmětnou lokalitu
s jednotlivými vlastníky.
Odpovídá: RO
Termín: 30.6.2019
Trvá
Usnesení č. 23:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k odkoupení pozemku p.č. 1882/1 dle žádosti č.j. 719/18.
Odpovídá: RO
Termín: 31.8.2018
Splněno
Usnesení č. 32:
Zastupitelstvo ukládá sepsat splátkový kalendář dle žádosti č.j. 714/18.
Odpovídá: RO
Termín: 31.7.2018
Splněno
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