Zápis z veřejného zasedání ZO Strašice č. 08/20
konaného dne 20.2.2020
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. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 13-2019, č. 14-2019
6. Rozpočet obce Strašice na rok 2020
7. Prodej majetku obce
a) Směna části pozemku p.č. 1607/13 v k.ú. Strašice
8. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZO Strašice
9. Program rozvoje obce Strašice – aktualizace
10. Zpráva o činnosti Obecní policie Strašice
11. Kontrola usnesení
12. Interpelace zastupitelů
13. Návrh usnesení
14. Závěr
J. Hahner – než otevřel rozpravu, navrhnul přesunout bod 10. Zpráva o činnosti Obecní
policie Strašice jako bod 7, ostatní body budou přečíslovány. Otevřel rozpravu, nikdo
nevystoupil. Nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přesunutí bodu 10. Zpráva a o činnosti Obecní policie Strašice jako
bod 7.
Hlasování: Pro 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schvaluje program jednání ZO.
Hlasování: Pro 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo schvaluje přesunutí bodu 10. Zpráva a o činnosti Obecní policie Strašice jako
bod 7.
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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 ze zdravotních důvodů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Josef Kotnauer, Tomáš Kunc, Antonín
Horáček.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Jiří Kantor, Mgr. Pavla Hrazdilová.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Josef Kotnauer, Tomáš Kunc, Antonín
Horáček.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Jiří Kantor, Mgr. Pavla Hrazdilová.

4. Náměty a podněty občanů
J. Hahner – otevřel rozpravu.
O. Jiranová – 4. února došlo k napadení mých psů v sídlišti u hřiště. Psy venčil pán, který ty
psy evidentně nezvládá a došlo k napadení mých psů. Naštěstí nedošlo k ničemu horšímu.
Zavolala jsem státní policii, protože s obecní policií jsem to řešila již v minulosti a nic se
nezměnilo. Zajímá mne, co může dělat obyčejný občan, aby se toto neopakovalo. Ta situace
se nestala poprvé. Psi chodí i na hřiště, kde znečišťují veřejné prostranství. Hrozí, že dojde
k napadení dětí, které si na hřišti hrají. Psi chodí na volno, bez vodítka, čímž porušuje
vyhlášku. Dá se s tím něco dělat?
J. Hahner – situace je složitá. My jako obec můžeme pouze udělovat pokuty, případně to
bude řešit přestupková komise. Dotyčný již dostal několik pokut. Většinou je nezaplatí. Bude
to předáno na vymáhání, pokud to nezaplatí, tak hrozí exekuce a případné vystěhování z bytu.
Ing. Frajt – o problému víme, snažíme se to řešit, a to jak domluvou, tak pokutami. Bohužel
jiné nástroje nemáme. Zvíře odebrat nemůžeme. Budeme se to snažit ještě řešit přes možné
týrání, ale to nejspíš nebude úspěšné. Psi jsou krmeni a nepůsobí zanedbaně.
O. Jiranová – je to problém, mému psovi už tyto útoky změnily povahu. Psa máme vždy na
vodítku, aby nikomu neublížil. Ale už nemá důvěru k jiným psům. Mám strach, že pokud
bude našeho psa venčit moje dcera, může se pak stát třeba něco horšího, pokud by na ní psi
toho pána zaútočili.
E. Buchová – mám podobnou zkušenost, ale z jiné lokality. Bylo to v kasárnách. Je to velmi
nepříjemné. Je zde více občanů, kteří venčí psy na volno. Například pan Brynda. Bylo to již
řešeno, dostal pokutu. Ale stejně se ten člověk neponaučil. Dokonce tvrdil, že mu obecní
policie povolila chodit bez vodítka.
Ing. Frajt – to důrazně odmítám. Nic takového mu obecní policie nesdělila. Zaměříme se i na
něj.
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J. Hahner – všechno jsou to známé firmy, ale bohužel nemáme nástroje, jak se s nimi
vypořádat. Jediné co můžeme, je vymáhat pokuty a pak to může končit exekucí a třeba i
vystěhováním.
P. Harčariková – vznesla dotaz ohledně lidí bez domova na Dukle. Stahují se sem za nimi
různé živly.
J. Hahner – můžeme se držet opět pouze platných zákonů a vyhlášek. Jen tak vykázat je
nemůžeme. Ostatní pokutuje obecní policie. Pokud páchají nějaký přečin, tak je vhodné volat
policii. Řešíme i lokalitu u slévárny.
J. Kotnauer – jak to vypadá s lokalitou u Bublalky. Od té poslední akce se tam nic neudělalo.
Dále se mi lidé ptají, proč někomu nájem zůstal stejný a někomu se zdražil? Ze zařízení bytu
se vypustila linka a sporák a nájmy se přesto zvedají. Mělo se to zvyšovat pouze po dobu 10
let. Jak to tedy je?
J. Hahner – u Bublalky se provedlo vyčištění a nějaké terénní úpravy. Vojenské lesy se
ozvaly, že ten zásah se jim nelíbí a že to nikdo nepovolil, ač mi dali ústně souhlas. Proběhla
k tomu nějaká debata a do budoucna by se ta situace měla změnit. Mohlo by se v tom snad i
pokračovat. Co se týče nájemného, tak běží interval, po který je možné nájemné zdražovat.
Platí to pro všechny nájemníky, kromě nájemníků tří bytovek za poštou. Těm se zafixovalo
nájemné asi do roku 2022, protože si ho dobrovolně zvedli, aby bylo možné bytovky dříve
zateplit. V obecních bytech je nájemné nyní asi 55 Kč za metr, což je jeden z nejnižších
nájmů na Rokycansku. Nechceme to nijak radikálně zvyšovat, ale to meziroční zdražení je na
místě. Do bytovek je třeba neustále investovat.
J. Kotnauer – proč při rozšíření katastru obce nedošlo k převedení pozemků v CHKO do
majetku obce. Proč to mají vojenské lesy?
J. Hahner – bohužel je to tak. Obec tam nikdy lesy neměla a tudíž jsme si nic nárokovat
nemohli. Můžeme dát nějaký podnět, ale už se to řešilo asi v roce 2013. Neúspěšně, je to
ošetřené v tom zákoně, kterým se vyhlásilo CHKO.
Mgr. Sovadina – už je v provozu horská služba?
J. Hahner – je to záchranná služba, protože horská služba má ochrannou známku. Oficiální
zahájení by mělo být prezentováno 13. března. Přijede i někdo z krajského úřadu. Tam by
měla být prezentována celá myšlenka. My jsme jim poskytli pouze prostory.
Mgr. Sovadina – je v nájemní smlouvě nějak specifikováno, kdy budou v provozu?
J. Hahner – ve smlouvě to není. Na jednání rady obce sdělili, že by zde chtěli fungovat
nepřetržitě.
J. Hahner – nikdo další v tomto bodě nevystoupil, 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. 13-2019, č. 14-2019
J. Hahner – Předal slovo Ing. Mezkovi.
Ing. Mezek - Předkládáme k projednání Rozpočtová opatření obce Strašice č. 13-2019 a č.
14-2019. Rozpočtové opatření č. 13-2019 zahrnuje průtokovou dotaci pro ZŠ Strašice,
vyřazení plánovaného příjmu dotace na zateplení domu č.p. 525, které nebude realizováno.
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Dále obsahuje náklady na zajištění dotačního managementu a technického dozoru u domu č.p.
558-559, navýšení nákladů na sběrný dvůr, atd.
Rozpočtové opatření č. 14-2019 zahrnuje úpravu jednotlivých položek dle skutečnosti
k 31.12.2019. V příjmové části bylo upraveno čerpání dotace ve výši 1,689 mil. Kč na
zateplení domu č.p. 558-559, která zatím nebyla vyplacena, dále došlo k navýšení daně
z příjmu o 437 tis. Kč. Výdajové položky byly upraveny dle skutečnosti k 31.12.2019 navýšení nákladů na svoz odpadu, poplatek za prezentaci v rámci Destinační agentury Brdy,
atd. Obě rozpočtová opatření již byla schválena Radou obce Strašice.
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. 13-2019.
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 14-2019.
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 13-2019.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 14-2019.

6. Rozpočet obce Strašice na rok 2020
J. Hahner – Předal slovo Ing. Mezkovi.
Ing. Mezek - Předkládáme k projednání návrh Rozpočtu obce Strašice na rok 2020. Příjmy
jsou předpokládány ve výši 70,819 mil. Kč, výdaje jsou předpokládány ve výši 64,487 mil.
Kč, na splátky úvěrů je vyčleněno 4,091 mil. Kč. Rozpočet je předkládán jako přebytkový
s přebytkem 2,241 mil. Kč. Z hlediska oprav a investic jsou v rozpočtu zahrnuty prostředky
na opravu fasády školky, opravu domu č.p. 40 (obecní policie), opravy komunikací, vodovodu
a kanalizace, oprava skladu pro potřeby obce, čištění veřejných studní, kácení lesa pod
kostelem, oprava střechy na domě č.p. 490-491, atd. Dále budou zpracovány projekty na
modernizaci ČOV, teplofikaci bytových domů za radnicí, inženýrské sítě a komunikace ve
stavební zóně Dvůr, atd. Finanční výbor návrh rozpočtu projednal a doporučil rozpočet
schválit.
J. Hahner - Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu.
J. Kotnauer – Střecha na domě č.p. 490-491 se bude dělat letos?
J. Hahner – ano, bude rozeslána výzva k podání nabídek. Následně bude nabídky hodnotit
Komise pro veřejné zakázky.
Mgr. Weber – jsou plánovány příjmy z prodeje majetku v posádce. Za co by to mělo být?
J. Hahner – je to za ten dům, který se schválil prodat již v minulém roce, ale zatím nedošlo
k podpisu smlouvy a úhradě peněz.
J. Kotnauer – kdy se předpokládá realizace cesty z Dobříva na Strašice?
J. Hahner – teprve dělají projekt, možná se to letos vysoutěží. Ale nevím, kdy bude realizace.
V investičním plánu Kraje to není. V rozpravě nikdo další nevystoupil, nechal hlasovat o
návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet obce Strašice na rok 2020 v těchto závazných ukazatelích:
Příjmy i výdaje v členění dle rozpočtové skladby dané vyhláškou Ministerstva financí dle
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paragrafů. Tímto je naplněn § 11 a § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet obce Strašice na rok 2020 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. Zpráva a o činnosti Obecní policie Strašice
J. Hahner – Předal slovo Ing. Frajtovi.
Ing. Frajt – popsal situaci v obci. Sdělil, že došlo v druhém pololetí k nárůstu přestupků.
Především v dopravě. Obecní policie již používá svůj radar k měření rychlosti. Stále bojujeme
s nepořádkem kolem kontejnerů na odpad. Stálo by za to rozšířit a zkvalitnit kamerový
systém. Ke konci roku jsme odvezli několik psů do útulku, neboť byli vyhozeni v okolí obce.
Jednalo se o psy z nějaké množírny, řešila to i Policie ČR. Dále upozornil na povinné
čipování psů od 1.1.2020. Probíhají kontroly. Pokud není pes čipovaný, je to předáno
k dalšímu řešení veterinární správě. V rámci akce Tour de Brdy budeme požadovat, aby bylo
zřízeno nějaké záchytné parkoviště pro účastníky.
J. Hahner - Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu.
Mgr. Weber – byli již kontrolování ti problematičtí psi?
Ing. Frajt – zatím ne, ale chystám se na to během následujícího víkendu.
Ing. Fetter – počítá se, že se kamerový systém rozšíří?
Ing. Frajt – pokud budou volné prostředky tak ano. Je třeba rozšířit to do sídlišť, kde dochází
k těm situacím. U stávajících kamer je vhodné je vyměnit je za kvalitnější.
J. Hahner - doporučuji, aby byl zpracován nějaký návrh a bude se tím zabývat rada obce
nebo nějaká komise. Ukončil rozpravu, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Strašice za II. pol. roku
2019.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Strašice za II. pol. roku 2019.

8. a) Prodej majetku obce – Směna části pozemku p.č. 1607/13 v k.ú. Strašice
J. Hahner – Předkládáme k projednání návrh na směnu části pozemku p.č. 1607/13 v k.ú.
Strašice za pozemek p.č. 1993/3 v k.ú. Strašice, který je v majetku pana Josefa Marka. Tento
pozemek se nachází pod komunikací, po které prochází dálková cyklotrasa. Na minulém
jednání zastupitelstva byl schválen záměr směny tohoto pozemku. Přednesl návrh usnesení a
otevřel rozpravu.
M. Praum – jaká bude výměra směněného pozemku?
J. Hahner – výměra bude obdobná jako u pozemku pana Marka, dojde k propojení pozemků
stejného vlastníka. Dále v rozpravě nikdo nevystoupil. Nechal hlasovat o návrhu usnesení.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemku p.č. 1607/13 v k.ú. Strašice za pozemek
1993/3 v k.ú. Strašice, který je ve vlastnictví pana Josefa Marka, bytem Pod Vrchem 930/47,
Plzeň – Lobzy.
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady ke směně pozemku p.č. 1607/13 v k.ú. Strašice.
Odpovídá: RO
Termín: 31.5.2020
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemku p.č. 1607/13 v k.ú. Strašice za pozemek 1993/3
v k.ú. Strašice, který je ve vlastnictví pana Josefa Marka, bytem Pod Vrchem 930/47, Plzeň –
Lobzy.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady ke směně pozemku p.č. 1607/13 v k.ú. Strašice.
Odpovídá: RO
Termín: 31.5.2020

9. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZO Strašice
J. Hahner – Předal slovo předsedovi FV.
Ing. Mezek - Předkládáme k projednání Zprávu o činnosti Finančního výboru ZO Strašice za
II. pololetí roku 2019. Při provedených kontrolách nebyly zjištěny nedostatky. Členové
výboru byli s výsledky seznámeni na jednáních FV. Poděkoval za činnost všem členům
finančního výboru. Dále předkládáme ke schválení Plán činnosti Finančního výboru ZO
Strašice na rok 2020.
J. Hahner – Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu. Nikdo nevystoupil, ukončil rozpravu
a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Zprávu o činnosti Finančního výboru ZO Strašice za II. pol. roku
2019.
Zastupitelstvo schvaluje Plán činnosti Finančního výboru ZO Strašice na rok 2020.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo schvaluje Zprávu o činnosti Finančního výboru ZO Strašice za II. pol. roku
2019.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo schvaluje Plán činnosti Finančního výboru ZO Strašice na rok 2020.

10. Program rozvoje obce Strašice - aktualizace
J. Hahner – Předkládáme k projednání aktualizovaný Program rozvoje obce Strašice na roky
2020-2022. 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. Přednesl
návrh usnesení a otevřel rozpravu.
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M. Praum – podpořil zpracovaný dokument. Je to užitečné pro práci Komise pro rozvoj obce.
Mgr. Weber – doporučil upravit letopočty u některých akcí. Je tam časové rozmezí 20202020.
J. Hahner – přednesl upravený návrh usnesení, ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu
usnesení.
Mgr. Svoboda – doplnil pouze informaci, že tento dokument slouží jako podklad pro žádosti
o dotace na různé projekty. Pokud tam daný záměr není, nemusí být na tento projekt dotace
obdržena.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje aktualizovaný Program rozvoje obce Strašice – Plán investičních
akcí v letech 2020-2022 ze dne 30.1.2020.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo schvaluje aktualizovaný Program rozvoje obce Strašice – Plán investičních
akcí v letech 2020-2022 ze dne 30.1.2020.

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.
M. Praum – už se vyjádřili všichni vlastníci, kteří užívají tu zaplocenou cestu? Nebude lepší
to pak nechat jako průchozí komunikaci?
J. Hahner – zájem projevili všichni. Někde dokonce i ti, kteří tam teď nic nemají. Jsou tři
varianty, jak s tím naložit. Preferujeme to prodat těm vlastníkům, kteří to již nyní využívají.
J. Kotnauer – kolik je ještě vlastníků pod cyklostezkou?
J. Hahner – bylo jich 11. Teď by se to mělo u pěti vyřešit. Největší vlastník je pan Stupka.
Ten se směnou nesouhlasí. Chce větší výměru, než se nachází pod tou cyklostezkou. Bude to
dlouhodobější řešení. Nikdo další nevystoupil, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje kontrolu plnění usnesení č. 08/20 ze dne 20.2.2020.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo schvaluje kontrolu plnění usnesení č. 08/20 ze dne 20.2.2020.

12. Interpelace zastupitelů
J. Hahner – otevřel bod interpelací a vyzval zastupitele k jejich předložení.
E. Buchová – pan Stupka tvrdil, že to směnit nemůže, protože s tím jeho sestra nesouhlasí.
Ale ta o tom vůbec neví. Pan Stupka kácí stromy a zaváží obecní pozemky. Stejně tak jímka
u rybníku Tisý. Pan Stupka tvrdí, že to jeho není a že to slouží k odvodnění jeho pozemku.
Panu Stupkovi se pronajímají pozemky za 300 Kč za hektar. Doporučuji, aby se nájemné
zvýšilo. Jsou firmy, které jsou ochotny dát třeba i 2500 Kč. To je značný rozdíl. Prostředky by
se dali využít na něco jiného. Pokud se pan Stupka chová takto, tak bych k němu byla rovněž
přísnější.
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J. Hahner – ty aktivity, které tady prováděl, jsme mu písemně vytkli. Do 31.3.2020 by měl
sjednat nápravu. Pokud se tak nestane, tak se tím budeme nadále zabývat. Nájem lze
samozřejmě vypovědět, ale je to krajní řešení. Některé pozemky bohužel využívá i pan
Červenka. Ten vytýkací dopis ti můžu předat.
Ing. Fetter – to nájemné se od roku 2000 nezvyšovalo?
J. Hahner – cena nájmu se neměnila. To cenové rozpětí je dneska ale velké.
Ing. Fetter – cenou nájmu by bylo dobré se zabývat. Měli bychom se chovat jako řádný
hospodář.
E. Buchová – cena je velmi nízká, nikdo v okolí takto levně pozemky nepronajímá.
J. Kotnauer – mám dotaz na Martina Straku. Posledně jsem chtěl informace k výběrovému
řízení na ekonomku školy. Musí být ze zákona vyhlášen konkurz?
Mgr. Straka – konkurz být vyhlášen nemusí.
J. Kotnauer – tak by mne zajímalo, kdo všechno se přihlásil, s jakým vzděláním. Jmenovitě.
Můžeš mi to dát písemně?
Mgr. Straka – ano, ale ty požadavky, co tě zajímají, mi sepiš. Já na to pak odpovím.
J. Kotnauer – ano, dám to písemně.
J. Hahner – přednesl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat. Ukončil tento projednávaný
bod.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí interpelace zastupitelů a ukládá na ně reagovat.
Odpovídá: RO
Termín: 20.3.2020
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo bere na vědomí interpelace zastupitelů a ukládá na ně reagovat.
Odpovídá: RO
Termín: 20.3.2020

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

14. Závěr
J. Hahner – poděkoval za účast na jednání ZO. Pozval zastupitele na prezentaci přestavby
bytového domu v kasárnách, která pro zastupitele proběhne 6.3., pozvánka bude ještě
rozeslána. Příští jednání ZO bude 23. dubna. Členy ZO pozval na Obecní ples dne 7. března.
Jednání ukončeno v 19:50 hod.
Ověřili:

Zápis zpracován a podepsán dne 24.2.2020

Mgr. Jiří Kantor:

…………………..

Mgr. Pavla Hrazdilová:

…………………..

Jiří Hahner
starosta

Mgr. Martin Straka
místostarosta
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Přílohy:
Kontrola plnění usnesení ZO Strašice č. 08/2020 – 20.2.2020
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: 30.6.2020
Trvá – vlastníkům zaslán dopis ohledně seznámení s geodetickým zaměřením dle současného stavu.
Někteří vlastníci již sdělili, že o daný pozemek mají zájem. Z důvodu úmrtí jednoho z vlastníků nutno
počkat na ukončení dědického řízení. Následně budou jednání obnovena.

Zastupitelstvo č. 05/2019
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji části pozemku p.č. 1882/1 a odkupu části pozemku
p.č. 1880/3.
Odpovídá: RO
Termín: 31.12.2019
Nový termín: 30.6.2020
Trvá – čeká se na souhlas s geometrickým plánem (jeden vlastník dlouhodobě hospitalizován
v nemocnici)

Zastupitelstvo č. 06/2019
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji budovy č.p. 686 a části pozemku p.č. 2104/1 v k.ú.
Strašice.
Odpovídá: RO
Termín: 28.2.2020
Splněno – smlouva s Ing. Borisovou připravena k podpisu

Zastupitelstvo č. 07/2019
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji části pozemku p.č. 2104/1.
Odpovídá: RO
Termín: 30.4.2020
Trvá – prodej části pozemku panu Tomášovi
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k odkoupení pozemků p.č. 1993/35, 1993/22, 1993/27,
1993/29 v k.ú. Strašice.
Odpovídá: RO
Termín: 30.4.2020
Splněno – smlouvy připraveny k podpisu (pozemky pod cyklostezkou)
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Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo ukládá zveřejnit záměr směny na úřední desce.
Odpovídá: RO
Termín: 31.1.2020
Splněno
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k odkoupení pozemku p.č. 2022/2.
Odpovídá: RO
Termín: 30.4.2020
Splněno – smlouva připravena k podpisu (vodní náhon v majetku pana Müllera)
Usnesení č. 22:
Zastupitelstvo ukládá sestavit rozpočet obce na rok 2020 a předložit k projednání na příští řádné
jednání ZO.
Odpovídá: RO
Termín: 31.3.2020
Splněno
Usnesení č. 31:
Zastupitelstvo ukládá Radě obce, aby v případech plnění usnesení Zastupitelstva obce bylo vyjádření
dotčených právnických osob doložitelné v písemné podobě.
Bude plněno průběžně
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