Zápis z veřejného zasedání ZO Strašice č. 16/21
konaného dne 23.9.2021
Místo konání:
Účast:
Omluveni:
Nedostavil se:
Začátek konání:

Společenský dům Strašice – malý sál
13 členů zastupitelstva obce (prezenční listina přiložena k zápisu)
Ing. Václav Mezek, Miroslav Praum
--------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. Rozbor hospodaření Obce Strašice k 30.6.2021
6. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 4-2021, č. 5-2021, č. 6-2021 a č. 7-2021
7. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZO Strašice
8. Stanovení ceny pozemků v obci Strašice
9. Schválení návrhu zadání Změny č. 8 ÚP Strašice
10. Projednání vstupu do MAS Světovina
11. Zpráva o činnosti Obecní policie Strašice
12. Kontrola usnesení
13. Interpelace zastupitelů
14. Návrh usnesení
15. Závěr
J. Hahner – navrhnul doplnit do programu nový bod – Bezúplatný převod pozemku. Navrhnul
zařadit bod jako bod č. 12. Otevřel rozpravu k doplněnému programu jednání ZO.
K doplněnému programu jednání se nikdo nevyjádřil. Nechal hlasovat o programu jednání ZO.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplnit do programu jednání bod 12) Bezúplatný převod pozemku.
Hlasování: Pro 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program jednání ZO.
Hlasování: Pro 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo schvaluje doplnit do programu jednání bod 12) Bezúplatný převod pozemku.
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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 zastupitelstva jsou omluveni Ing. Václav Mezek a pan Miroslav Praum.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Tomáš Kunc, Josef Kotnauer a Mgr.
Pavla Hrazdilová.
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Eva Buchová, Jitka Kebrlová.
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Tomáš Kunc, Josef Kotnauer a Mgr.
Pavla Hrazdilová.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Eva Buchová, Jitka Kebrlová.

4. Náměty a podněty občanů
J. Hahner – otevřel rozpravu.
J. Mraček – dnes bude projednávána změna územního plánu. Požádal, aby byl do změny
územního plánu doplněn pozemek, o který žádal, aby byl změněn na stavební. Okolní pozemky
tam zahrnuty byly, ale ten jeho ne. Z jakého důvodu? Žádost jsme podávali v roce 2020. Naše
zahrada byla do územního plánu zahrnuta jako stavební. Ale ve změně územního plánu tomu
tak není. Na pozemku chceme stavět rodinný dům, ale v tuto chvíli to nejde. Zdá se mi, že
ostatním se v tomto vyšlo vstříc.
J. Hahner – ten Váš požadavek byl do nového územního plánu zahrnut. Do změny byly
zahrnuty pouze pozemky, které bylo třeba řešit akutně.
J. Mraček – překvapuje mně, že se vyšlo vstříc někomu, kdo chce pozemky rozprodat. Já chci
na pozemku postavit rodinný dům, ve kterém chci žít.
Mgr. Sovadina – v novém územním plánu to tedy je, ale ve změně stávajícího územního plánu
to není? Projednávání nového územního plánu se zastavilo na rozporu ohledně suchého poldru
Amerika.
J. Hahner – napadáte zde pana Plimla, že se mu vyšlo vstříc, ale pan Pliml směnil pozemek
s obcí, kdy jeho původní pozemek měl 13 tis. metrů a nyní má jeho pozemek 9 tis. metrů.
Původní pozemek byl v lokalitě, kde je možné stavět, a proto se navrhlo, že tento nový pozemek
bude určený také k zástavbě.
J. Mraček – je mi jedno, jak s tím pan Pliml naloží. Jde mi o to, aby se zahrnul do změny
územního plánu i náš pozemek.
J. Hahner – do změny č. 8 již toto zahrnout nelze, ten proces už se rozběhl. Teď bychom to
museli řešit celé od začátku.
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J. Mraček – nepožadujeme celý pozemek, stačí tam zahrnout část pozemku, na kterém bychom
postavili rodinný dům.
J. Hahner – děkuji za podnět, zastupitelstvo se tím bude zabývat. Jednání na krajském úřadu
byla v tomto ohledu složitá. V návrhu nového územního plánu to je zahrnuté.
Mgr. Svoboda – chtěl bych vysvětlit vzniklou situaci. Změna č. 8 byla navržena z důvodu
umožnění výstavby ve Stavební zóně Dvůr. Při pořizování změny č. 8 se do této změny
zahrnuly i další pozemky, které bylo třeba řešit s ohledem na aktuální situaci. Jednalo se právě
o pozemek pana Plimla, který byl s obcí směněn. Dále došlo k úpravě stavební zóny u sv.
Antonína, do změny byl zahrnut pozemek pana Formana u koupaliště, kde nelze v současné
době legalizovat stavbu, která zde stojí. Zohledněny byly i některé další návrhy. Nemohlo se
ale vyjít vstříc všem zájemcům o změnu využití jejich pozemků. Z těchto důvodů nebyl
pozemek pana Mračka zahrnut do chystané změny č. 8. Ostatní požadavky byly vyřešeny
v rámci připraveného nového územního plánu, který by měl být projednáván po schválení
změny č. 8.
Mgr. Straka – za normálních podmínek, bychom dnes schvalovali nový územní plán jako
celek, ale bohužel se to zaseklo na vypořádání problematiky s Amerikou. Nyní se to řeší mezi
ministerstvy a uvidíme, kdy se tento problém vyřeší. Až toto bude vyřešeno, tak nic nebrání
tomu, aby se územní plán schválil. A v novém územním plánu je váš pozemek zahrnutý.
J. Kotnauer – je pravda, že se to do územního plánu mohlo zahrnout už dříve, protože je to
jejich zahrada.
J. Štych – kolika žádostem nebylo vyhověno?
J. Hahner – je to třeba 17 lidí, kteří musí čekat, nebo se ten jejich návrh do nového územního
plánu ani nepromítne. Ty záležitosti ohledně územního plánu nezdržujeme my, ale problém je
jinde. 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: 1
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo bere na vědomí náměty a podněty občanů a ukládá na ně reagovat.

5. Rozbor hospodaření Obce Strašice k 30.6.2021
J. Hahner – předal slovo paní Kebrlové.
J. Kebrlová – Předkládáme k projednání Rozbor hospodaření obce Strašice k 30.6.2021.
Příjmy po konsolidaci byly ve výši 35,252 mil. Kč, výdaje činily 35,975 tis. Kč. Výdajová
stránka je ovlivněna především investicí do areálu Dukla a odkupem bytového domu č.p. 553.
Běžné výdaje byly ve výši 47 % schváleného rozpočtu, daňové příjmy byly ve výši 56 %
schváleného rozpočtu. Na běžných účtech bylo k dispozici 12,757 mil. Kč. Rozbor hospodaření
byl projednán a schválen na jednání RO dne 21.7.2021.
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 30.6.2021.
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozbor hospodaření Obce Strašice k 30.6.2021.
3

6. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 4-2021, 5-2021, 6-2021 a č. 7-2021
J. Hahner – předal slovo paní Kebrlové.
J. Kebrlová – Předkládáme k projednání Rozpočtová opatření obce Strašice, která byla
schválena od minulého jednání ZO. Rozpočtové opatření č. 4-2021 zahrnuje drobné navýšení
příjmů. Dále obsahuje přesuny v rámci již schválených paragrafů (1 mil. Kč v rámci odpadních
vod – přesun z oprav na investice kvůli DPH, nákup plechového přístřešku na koupák, atd.).
Rozpočtové opatření č. 5/2021 obsahuje v příjmové stránce kompenzační bonus ve výši 428 tis.
Kč a průtokovou dotaci pro ZŠ ve výši 619 tis. Kč. Ve výdajové stránce je zahrnuta finanční
pomoc obcím ve výši 100 tis. Kč a navýšení nákladů na brigádníky ve výši 25 tis. Kč. Tato dvě
rozpočtová opatření byla projednána a schválena na jednání RO dne 21.7.2021.
Rozpočtové opatření č. 6-2021 bylo projednáno a schváleno RO dne 25.8.2021. V rámci
rozpočtového opatření došlo k úpravám především ve výdajové stránce rozpočtu obce, a to
přesunem mezi jednotlivými položkami.
Rozpočtové opatření č. 7 zahrnuje 4 mil. Kč na opravu komunikace na Huti k lesní správě,
navýšení nákladů 500 tis. Kč na výstavbu teplovodu a 500 tis. Kč na úpravy povrchu a oplocení
u obecní policie. Příjmy byly navýšeny o dotaci na opravu komunikace v Koutě ve výši 2,831
mil. Kč. Toto rozpočtové opatření je předkládáno ke schválení ZO 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. 4-2021.
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 5-2021.
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 6-2021.
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření obce Strašice č. 7-2021.
Hlasování: Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 4-2021.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 5-2021.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 6-2021.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření obce Strašice č. 7-2021.

7. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZO Strašice
J. Hahner – předal slovo paní Kebrlové.
J. Kebrlová – Předkládáme k projednání Zprávu o činnosti Finančního výboru ZO Strašice za
1. pol. 2021. Finanční výbor pracoval na činnostech dle schváleného plánu. Při prováděných
kontrolách nebyly zjištěny nedostatky.
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J. Hahner – Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu. V rozpravě nikdo nevystoupil, nechal
hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o činnosti Finančního výboru ZO Strašice za 1. pol.
2021.
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o činnosti Finančního výboru ZO Strašice za 1. pol.
2021.

8. Stanovení ceny pozemků v obci Strašice
J. Hahner – Předkládáme k projednání dokument, kterým jsou předběžně stanoveny ceny
pozemků v obci Strašice, které jsou v majetku Obce Strašice. Dokument byl zpracován na
základě usnesení ZO Strašice ze dne 24.6.2021. Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu.
Vyzval paní Hladovou, aby k jednotlivým typům pozemků doplnila, zda se k ceně bude
připočítávat DPH či nikoliv.
J. Hladová – pozemek v intravilánu – připlocený nepodléhá DPH, pozemek v kasárnách +
DPH, pozemek určený územním plánem k výstavbě bydlení - zasíťovaný včetně DPH,
pozemek určený územním plánem k výstavbě bydlení – nezasíťovaný + DPH, pozemek
zemědělský nepodléhá DPH.
J. Hahner – poděkoval za přípravu podkladů z hlediska DPH. Nechal hlasovat o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výši cen pozemků v obci Strašice dle dokumentu „Stanovení ceny
pozemků v obci Strašice“ ze dne 3.9.2021.
Hlasování: Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo schvaluje výši cen pozemků v obci Strašice dle dokumentu „Stanovení ceny
pozemků v obci Strašice“ ze dne 3.9.2021.

9. Schválení návrhu zadání Změny č. 8 ÚP Strašice
J. Hahner – Předkládáme k projednání návrh zadání Změny č. 8 ÚP Strašice. Návrh změny
řeší úpravy ÚP Strašice ve vybraných lokalitách (stavební zóna Dvůr, stavební zóna za
vodárnou, úprava stavební zóny u sv. Antonína, podmínka pořízení regulačního plánu pro
stavební zónu v lokalitě Z08 a Z02 dle návrhu ÚP Strašice, atd.). Pořízení Změny č. 8 ÚP
Strašice navrhujeme zkráceným postupem. Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu.
Mgr. Sovadina – zaznělo zde, že ten pozemek pana Mračka narazil na nějaký odpor ze strany
kraje. Z jakého důvodu?
J. Hahner – obecně nechtějí povolovat zábor zemědělské půdy. V novém územním plánu to
již bylo vše vykomunikováno, včetně toho předmětného pozemku.
Mgr. Sovadina – máme jistotu, že to v tom novém územním plánu zůstane?
J. Hahner – ano, mělo by to tam zůstat.
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Mgr. Sovadina – je varianta začít řešit rovnou změnu č. 9?
J. Hahner – já věřím, že na jaře se nový územní plán schválí.
Mgr. Straka – do změny č. 8 to již zahrnout nelze. Uvidíme, jak se k tomu postaví ministerstvo
a je možné že na konci roku tady budeme schvalovat nový územní plán jako celek.
Mgr. Svoboda – navrhuji panu Mračkovi, aby se zastavil na úřadě v první polovině listopadu,
kdy budeme moudřejší ohledně nového územního plánu. Pokud by to vypadalo, že nový územní
plán nebude, tak je možné začít pracovat na změně č. 9, kam by se zahrnul pozemek pana
Mračka. Pořízení změny č. 9 by se tedy projednalo na prosincovém jednání ZO.
J. Hahner – ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Strašice schvaluje pořízení Změny č. 8 Územního plánu Strašice dle
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zkráceným
postupem.
Zastupitelstvo obce Strašice schvaluje obsah Změny č. 8 Územního plánu Strašice dle
předloženého návrhu.
Hlasování: Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Strašice schvaluje pořízení Změny č. 8 Územního plánu Strašice dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zkráceným postupem.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Strašice schvaluje obsah Změny č. 8 Územního plánu Strašice dle
předloženého návrhu.

10. Projednání vstupu do MAS Světovina
J. Hahner – Předkládáme k projednání návrh na vstup do MAS Světovina. Cílem vstupu do
této MAS je především rozšíření možností na zisk dotací pro obec. Požádal nás o to státní
podnik VLS kvůli rekonstrukci Zámečku Tři Trubky. RO projednala možnost vstupu i do jiných
MAS působících v regionu, avšak jako jediná vhodná se jeví právě MAS Světovina. Přednesl
návrh usnesení a otevřel rozpravu.
J. Kotnauer – jak vysoký poplatek bude obec platit za členství?
J. Hahner – ten poplatek je poměrně nízký, asi do 10 tis. Kč ročně. Poplatek se mění na základě
stanov. Nikdo další v rozpravě nevystoupil, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vstup Obce Strašice do MAS Světovina.
Zastupitelstvo schvaluje Rámcovou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s MAS
Světovina.
Hlasování: Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo schvaluje vstup Obce Strašice do MAS Světovina.
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Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo schvaluje Rámcovou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s MAS
Světovina.

11. Zpráva o činnosti Obecní policie Strašice
J. Hahner – předal slovo Ing. Frajtovi.
Ing. Frajt – přednesl zprávu o činnosti obecní policie, činnost v koronavirové době probíhala
dle plánu, avšak byla v některých dobách trochu složitější. Byly řešeny standartní přestupky.
Došlo k odchodu jednoho strážníka do důchodu, na jeho místo byl přijat strážník nový, který
by měl sloužit i se psem. V současné chvíli probíhají přípravy služebního psa na zkoušky.
Potýkáme se s tím, že někteří občané neplatí včas poplatky za psy a za odpad, čímž vzniká
poplatníkům vůči obci dluh.
J. Hahner – přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu.
J. Kotnauer – byl jsem požádán, aby parkování během fotbalových zápasů bylo řešeno až po
skončení těch zápasů.
Ing. Frajt – řešil jsem to s panem Štychem. Nemůžeme nechat stát auto před vchodem. Pokud
by potřeboval někdo záchranku, tak nemají kde zaparkovat, nemůžeme to nechat být. Ostatní
případy řešíme dle situace. Došlo i k tomu, že stál někdo na vyhrazeném parkovišti. Do
budoucna se to bude muset nějak řešit.
J. Štych – začíná být problém i při tréninku, není kde zaparkovat. Můžeme tomu ulevit tak, že
budou auta zajíždět do areálu k dětskému hřišti.
J. Hahner – je zpracován projekt na zkapacitnění parkovacích míst v této lokalitě, ale
samozřejmě záleží, kdy budou finanční prostředky na realizaci. Je to obecně problém všech
sídlišť, ale není to jednoduché řešení. Nikdo další v rozpravě nevystoupil. Ukončil rozpravu a
nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Strašice za 1. pol. 2021.
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Strašice za 1. pol. 2021.

12. Bezúplatný převod pozemku
J. Hahner – Předkládáme k projednání návrh na bezúplatný převod pozemku p.č. 1929/5 v k.ú.
Strašice. Pozemek je v současné době v majetku Plzeňského kraje – Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje. V souvislosti s realizací nové opěrné zdi na protilehlé straně vozovky byl
vznesen návrh ze strany SÚS PK na převod pozemku p.č. 1929/5 do majetku Obce Strašice.
Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu. Nikdo v rozpravě nevystoupil, ukončil rozpravu a
nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod vlastnictví pozemku p.č. 1929/5 v k.ú. Strašice o
výměře 165 m2 mezi Plzeňským krajem a Obcí Strašice.
Zastupitelstvo ukládá odeslat žádost o bezúplatný převod vlastnictví pozemku Plzeňskému
kraji prostřednictvím SÚS Plzeňského kraje – středisko Rokycany.
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Hlasování: Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod vlastnictví pozemku p.č. 1929/5 v k.ú. Strašice o
výměře 165 m2 mezi Plzeňským krajem a Obcí Strašice.
Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo ukládá odeslat žádost o bezúplatný převod vlastnictví pozemku Plzeňskému kraji
prostřednictvím SÚS Plzeňského kraje – středisko Rokycany.

13. 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 – nikdo nevystoupil, ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje kontrolu plnění usnesení č. 16/21 ze dne 23.9.2021 včetně změn
navržených termínů.
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 20:
Zastupitelstvo schvaluje kontrolu plnění usnesení č. 16/21 ze dne 23.9.2021 včetně změn
navržených termínů.

14. Interpelace zastupitelů
J. Hahner – otevřel bod interpelací a vyzval zastupitele k jejich předložení.
J. Kotnauer – chtělo by to dosypat ještě nějaké díry u garáží, štěrk se vyplavil. Jak to vypadá
s opravou komunikace za hřištěm?
J. Hahner – zatím na to nemáme v rozpočtu peníze.
T. Kunc – na parkovišti u CHKO je část zábradlí zborcená. Chtělo by to opravit, aby to
zbytečně neshnilo.
J. Štych – již jsem to zde říkal, ale mluvilo se o přemístění vývěsky na parte.
J. Hahner – po dokončení oprav oplocení u obecní policie dojde k přemístění této vitríny do
těchto míst.
J. Hahner – nikdo další nevystoupil, ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí interpelace zastupitelů a ukládá na ně reagovat.
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 21:
Zastupitelstvo bere na vědomí interpelace zastupitelů a ukládá na ně reagovat.
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15. Návrh usnesení
J. Hahner – všechny návrhy usnesení byly odhlasovány.

16. Závěr
J. Hahner – poděkoval za účast na jednání ZO. Příští jednání ZO proběhne začátkem prosince.
Jednání ukončeno v 19:50 hod.
Ověřili:

Zápis zpracován a podepsán dne 27.9.2021

Eva Buchová:

…………………..

Jitka Kebrlová:

…………………..

Jiří Hahner
starosta

Mgr. Martin Straka
místostarosta
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Přílohy:
Kontrola plnění usnesení ZO Strašice č. 16/2021 – 23.9.2021
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. 12/2020
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
Splněno – provedena oprava výmolů, ostatní opravy budou probíhat vždy dle závažnosti, opravy celých
komunikací budou prováděny v závislosti na stavu rozpočtu obce a na základě získaných dotací
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
Splněno – opravy a doplnění VO bude probíhat dle aktuálního stavu
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
Splněno – odeslán dopis Ing. Matasovi

Zastupitelstvo č. 14/2021
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji části pozemku p.č. 2104/1 dle žádosti č.j. 275/21.
Odpovídá: RO
Termín: 30.9.2021
Splněno
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji pozemku p.č. 2104/123.
Odpovídá: RO
Termín: 30.9.2021
Nový termín: 31.12.2021
Trvá – čeká se na souhlas s dělením pozemku ze strany MěÚ Rokycany
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji pozemku p.č. 1626/2.
Odpovídá: RO
Termín: 30.9.2021
Nový termín: 31.12.2021
Trvá - čeká se na souhlas s dělením pozemku ze strany MěÚ Rokycany
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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: 31.12.2021
Trvá – čeká se na souhlas s dělením pozemku ze strany MěÚ Rokycany
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady ke směně pozemku p.č. 1813/4 za pozemek 1863/4.
Odpovídá: RO
Termín: 30.9.2021
Splněno

Zastupitelstvo č. 15/2021
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo bere na vědomí náměty a podněty občanů a ukládá na ně reagovat.
Splněno
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo ukládá RO zpracovat aktualizaci cenové mapy obce a předložit ji na zářijové jednání
ZO.
Odpovídá: RO
Termín: 30.9.2021
Splněno
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
Trvá - čeká se na souhlas s dělením pozemku ze strany MěÚ Rokycany
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
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
Trvá – čeká se na souhlas s dělením pozemku ze strany MěÚ Rokycany
Usnesení č. 31:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k odkupu pozemku p.č. 1079/6.
Odpovídá: RO
Termín: 30.9.2021
Nový termín: 31.12.2021
Trvá - čeká se na souhlas s dělením pozemku ze strany MěÚ Rokycany
Usnesení č. 34:
Zastupitelstvo ukládá starostovi obce podepsat Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření ÚSC
Obec Strašice za rok 2021 s auditorem Ing. Davidem Vičarem, IČ: 62628712.
Splněno
Usnesení č. 45:
Zastupitelstvo ukládá Radě obce pověřit velitele JSDHO tím, aby neprodleně zajistil revizi
vzduchového kompresoru v Hasičské zbrojnici Sboru dobrovolných hasičů obce Strašice.
Odpovídá: RO
Termín: 31.7.2021
Splněno
Usnesení č. 46:
Zastupitelstvo ukládá Radě obce zajistit izolaci střešních oken v budově Sboru dobrovolných hasičů
Strašice.
Odpovídá: RO
Termín: 31.7.2022
Trvá
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