Zápis z veřejného zasedání ZO Strašice č. 14/21
konaného dne 29.4.2021
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) žádost o prodej části pozemku p.č. 2104/1 – J. Cígler
b) žádost o prodej části pozemku p.č. 2104/1 – HRM GROUP, spol. s r.o.
c) žádost o prodej pozemku p.č. 1626/2 – M. Mrláková
d) směna části pozemku p.č. 1622/38
e) směna části pozemku p.č. 1813/3
6. Účetní závěrka Obce Strašice za rok 2020
7. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 1-2021
8. Rozbor hospodaření obce Strašice k 31.3.2021
9. Žádost o dotaci z rozpočtu obce – TJ Spartak Strašice z.s.
10. Žádost o dotaci na obecní projekty
11. Kontrola usnesení
12. Interpelace zastupitelů
13. Návrh usnesení
14. 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
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J. Hahner pověřil pořízením zápisu Ing. Lazebníkovou a pořízením zvukového záznamu Mgr.
Svobodu. Z jednání je omluven pan Josef Kotnauer, který je v karanténě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Miloš Fetter, Mgr. Jan Sovadina,
Josef Štych.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Martin Weber, Mgr. Jiří Kantor.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Miloš Fetter, Mgr. Jan Sovadina,
Josef Štych.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Martin Weber, Mgr. Jiří Kantor.

4. Náměty a podněty občanů
J. Hahner – otevřel rozpravu.
M. Praum – jak je to s očkováním proti Covid-19 u praktické lékařky ve Strašicích?
J. Hahner – občané v kategorii 55+ se mohou registrovat, ale co mám informaci, tak naše
lékařka nemá vakcíny. Očkování je tedy možné asi pouze v Hořovicích, Rokycanech a Plzni.
Ing. Fetter – vakcíny lékařka měla, byl u ní očkován můj otec.
Mgr. Straka – obvodní lékaři dostávají vakcíny nepravidelně. Považuji za vhodnější navštívit
očkovací centrum.
J. Cígler – z vlastní zkušenosti doporučil očkovací centrum v Kralovicích.
M. Praum – doporučil dát nějakou informaci na webové stránky.
J. Štych – potkávají mne starší lidé a stěžují si na situaci s lékárnou. Nemůže se v tom obec
nějak angažovat?
J. Hahner – chápu, že je to nepříjemné, ale my na to nemáme žádné páky. Mám informaci, že
do konce pololetí by se mohlo rozhodnout, zda bude nějaká lékárna v obchodním domě nebo
v bývalé lékárně. Bližší informace k tomu ale nemám. Pokud by byla situace neutěšená, tak
můžeme nabídnout dovážku léků z jiné lékárny, pokud by to občané využívali.
Mgr. Kantor – obec to bohužel nemůže nijak ovlivnit. Problém je, že nejsou kvalifikovaní lidé,
kteří by měli lékárnu na starosti. Kdyby měla kolegyně z Komárova lékárníky, tak by je do
Strašic dala. Ale nejsou a nechtějí se ani nechat zaměstnat.
J. Hahner – ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí náměty a podněty občanů a ukládá na ně reagovat.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo bere na vědomí náměty a podněty občanů a ukládá na ně reagovat.
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5. a) Žádost o prodej části pozemku p.č. 2104/1 – J. Cígler
J. Hahner – Předkládáme k projednání žádost o prodej části pozemku p.č. 2104/1 v k.ú.
Strašice. Jedná se o pozemek v areálu bývalých kasáren nad garážemi, pozemek bude využit
k výstavbě truhlářské a zámečnické dílny. RO tuto žádost projednala na svém jednání 17.3.2021
a schválila záměr prodeje tohoto pozemku. Požadovaný pozemek bude oddělen geometrickým
plánem, tím bude určena i přesná výměra pozemku. Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu.
J. Hladová – pokud se jedná o samostatný pozemek bez stavby, tak je třeba ke kupní ceně
připočíst DPH.
J. Hahner – V rozpravě nikdo další nevystoupil, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 2104/1 (cca 500 m2) v k.ú. Strašice panu
Jiřímu Cíglerovi, bytem Strašice 448, za cenu 150 Kč/m2.
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji části pozemku p.č. 2104/1 dle žádosti č.j.
275/21.
Odpovídá: RO
Termín: 30.9.2021
Hlasování: Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 2104/1 (cca 500 m2) v k.ú. Strašice panu
Jiřímu Cíglerovi, bytem Strašice 448, za cenu 150 Kč/m2.
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

5. b) Žádost o prodej části pozemku p.č. 2104/1 – HRM GROUP, spol. s r.o.
J. Hahner – Předkládáme k projednání žádost o prodej části pozemku p.č. 2104/1 v k.ú.
Strašice. Jedná se o nově oddělený pozemek p.č. 2104/123 o výměře 361 m2 v areálu bývalých
kasáren nad benzinovou pumpou. Pozemek bude využit k parkování stavební techniky. RO tuto
žádost projednala na svém jednání 14.4.2021 a schválila záměr prodeje tohoto pozemku.
Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu. V rozpravě nikdo nevystoupil, nechal hlasovat o
návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej nově odděleného pozemku p.č. 2104/123 (361 m2) v k.ú.
Strašice společnosti HRM GROUP, spol. s r.o., IČO 27594718, za cenu 150 Kč/m2.
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji pozemku p.č. 2104/123.
Odpovídá: RO
Termín: 30.9.2021
Hlasování: Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo schvaluje prodej nově odděleného pozemku p.č. 2104/123 (361 m2) v k.ú.
Strašice společnosti HRM GROUP, spol. s r.o., IČO 27594718, za cenu 150 Kč/m2.
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Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji pozemku p.č. 2104/123.
Odpovídá: RO
Termín: 30.9.2021

5. c) Žádost o prodej pozemku p.č. 1626/2 – M. Mrláková
J. Hahner – Předkládáme k projednání žádost o prodej pozemku p.č. 1626/2 v k.ú. Strašice.
Jedná se o pozemek o výměře 111 m2, který je dlouhodobě připlocen k pozemku 1626/1.
Situace ohledně připlocení pozemku vyšla najevo při vyměřování nové stavební zóny ve Dvoře.
RO tuto žádost projednala na svém jednání 31.3.2021 a schválila záměr prodeje tohoto
pozemku. Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu. V rozpravě nikdo nevystoupil, nechal
hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1626/2 (111 m2) v k.ú. Strašice paní Miloslavě
Mrlákové, bytem Strašice 191, za cenu 150 Kč/m2.
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji pozemku p.č. 1626/2.
Odpovídá: RO
Termín: 30.9.2021
Hlasování: Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1626/2 (111 m2) v k.ú. Strašice paní Miloslavě
Mrlákové, bytem Strašice 191, za cenu 150 Kč/m2.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji pozemku p.č. 1626/2.
Odpovídá: RO
Termín: 30.9.2021

5. d) Směna části pozemku p.č. 1622/38
J. Hahner – Předkládáme k projednání návrh směny pozemku p.č. 1622/41 o výměře 3221 m2,
který je v majetku pana Brotánka, za nově vytvořený pozemek č. 1622/57 dle GP č. 1213313/2020. Dále předkládáme návrh směny pozemku p.č. 1622/40 o výměře 3659 m2, který je
v majetku paní Marčanové a pana Peláka, za nově vytvořený pozemek p.č. 1622/47 dle GP č.
1213-313/2020. Oba pozemky se nacházejí v plánované stavební zóně ve Dvoře, směna byla
s vlastníky pozemků projednána. Záměr směny byl projednán a schválen RO dne 14.4.2021.
Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu.
Mgr. Weber – ty parcely si vybrali sami nebo jsme jim je přidělili?
J. Hahner – vybrali si je sami, bohužel oba tu samou. Nakonec se pan Brotánek rozhodnul pro
pozemek č. 1622/57.
M. Praum – pozemky budou zasíťované? Oni nám dají pozemek s větší výměrou s tím, že my
jim poskytneme stavební pozemek?
J. Hahner – ano, je to oboustranně výhodné. Budeme moct nakládat i s dalšími pozemky.
Nikdo další se do rozpravy nehlásí, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku p.č. 1622/41 (3221 m2) za nově vytvořený pozemek
p.č. 1622/57 (dle GP č. 1213-313/2020), vše v k.ú. Strašice.
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku p.č. 1622/40 (3659 m2) za nově vytvořený pozemek
p.č. 1622/47 (dle GP č. 1213-313/2020), vše v k.ú. Strašice.
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady ke směně pozemků p.č. 1622/41 a p.č. 1622/40.
Odpovídá: RO
Termín: 30.9.2021
Hlasování: Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku p.č. 1622/41 (3221 m2) za nově vytvořený pozemek
p.č. 1622/57 (dle GP č. 1213-313/2020), vše v k.ú. Strašice.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku p.č. 1622/40 (3659 m2) za nově vytvořený pozemek
p.č. 1622/47 (dle GP č. 1213-313/2020), vše v k.ú. 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

5. e) Směna části pozemku p.č. 1813/3
J. Hahner – Předkládáme k projednání návrh směny nově odděleného pozemku p.č. 1813/4 o
výměře 167 m2 za nově oddělený pozemek p.č. 1863/4 o stejné výměře, který je v majetku paní
Polákové. Paní Poláková je vlastníkem jednoho velkého pozemku na daném poli, byla jí
nabídnuta směna za pozemek u rybníka pod kostelem. Směna je požadována z důvodu výstavby
chodníku na pozemku p.č. 1863/4. Záměr směny byl projednán a schválen RO dne 14.4.2021.
Ostatní pozemky jsou z hlediska výstavby chodníku v podstatě vypořádány, jen paní Hacmac
s námi nekomunikuje a došlo ke zdržení i z hlediska plánované rekonstrukce komunikace a
křižovatky U Libuše. Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu. V rozpravě nikdo
nevystoupil, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje směnu nově vytvořeného pozemku p.č. 1813/4 o výměře 167 m2 za
nově vytvořený pozemek p.č. 1863/4 o výměře 167 m2, vše v k.ú. Strašice.
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady ke směně pozemku p.č. 1813/4 za pozemek 1863/4.
Odpovídá: RO
Termín: 30.9.2021
Hlasování: Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo schvaluje směnu nově vytvořeného pozemku p.č. 1813/4 o výměře 167 m2 za nově
vytvořený pozemek p.č. 1863/4 o výměře 167 m2, vše v k.ú. Strašice.
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady ke směně pozemku p.č. 1813/4 za pozemek 1863/4.
Odpovídá: RO
Termín: 30.9.2021
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6. Účetní závěrka Obce Strašice za rok 2020
J. Hahner – předal slovo Ing. Mezkovi.
Ing. Mezek – Předkládáme k projednání Účetní závěrku Obce Strašice za rok 2020. Příjmy po
konsolidaci činily v roce 2020 celkem 71,688 mil. Kč, výdaje byly ve výši 66,615 mil. Kč. Na
splátky úvěrů bylo vynaloženo 3,914 mil. Kč. Výsledek hospodaření k 31.12.2020 byl zisk
6,416 mil. Kč. Součástí účetní závěrky je rovněž přiložená Inventarizační zpráva za rok 2020.
J. Hahner – Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu. Sdělil, že o účetní závěrce je nutné
dle zákona hlasovat po jménech.
Mgr. Sovadina – převod hospodářského výsledku, tím se myslím, převod těch 6 mil. Kč?
J. Hladová – ano, jedná se o převod účetního zisku na pokrytí případných ztrát z minulých let.
J. Hahner – nikdo další se do rozpravy nehlásí, ukončil rozpravu a nechal hlasovat o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Rozbor hospodaření obce Strašice k 31.12.2020.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schvaluje Účetní závěrku Obce Strašice k 31.12.2020 včetně převodu
hospodářského výsledku.
Hlasování:
Mgr. Jan Sovadina
Josef Štych
Ing. Miloš Fetter
Ing. Václav Mezek
Eva Buchová
Jitka Kebrlová
Mgr. Martin Weber
Mgr. Martin Straka
Jiří Hahner
Mgr. Jiří Kantor
Antonín Horáček
Miroslav Praum
Tomáš Kunc
Mgr. Pavla Hrazdilová

SCHVALUJI
SCHVALUJI
SCHVALUJI
SCHVALUJI
SCHVALUJI
SCHVALUJI
SCHVALUJI
SCHVALUJI
SCHVALUJI
SCHVALUJI
SCHVALUJI
SCHVALUJI
SCHVALUJI
SCHVALUJI

Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo schvaluje Rozbor hospodaření obce Strašice k 31.12.2020.
Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo schvaluje Účetní závěrku Obce Strašice k 31.12.2020 včetně převodu
hospodářského výsledku.

7. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 1-2021
J. Hahner – Předal slovo Ing. Mezkovi.
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Ing. Mezek – Předkládáme k projednání Rozpočtové opatření obce Strašice č. 1-2021. V rámci
rozpočtového opatření došlo k drobným přesunům mezi položkami v rámci paragrafů. V rámci
odkupu bytového domu byla upravena skladba, převedeno z pozemku na budovu. Rozpočtové
opatření schválila RO dne 14.4.2021.
J. Hahner – Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu. V rozpravě nikdo nevystoupil, uzavřel
rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 1-2021.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 1-2021.

8. Rozbor hospodaření obce Strašice k 31.3.2021
J. Hahner – Předal slovo Ing. Mezkovi.
Ing. Mezek – Předkládáme k projednání Rozbor hospodaření obce Strašice k 31.3.2021. Příjmy
v tomto období činily 13,186 mil. Kč, výdaje byly ve výši 15,6 mil. Kč. Vyšší výdaje jsou
zapříčiněny především odkupem bytového domu č.p. 553 za 4 mil. Kč. Daňové příjmy byly na
úrovni 22,32 % plánovaných příjmů za celý rok. Běžné výdaje byly ve výši 17 % a kapitálové
výdaje byly ve výši 26 %. Na běžném účtu je k dispozici 12,6 mil. Kč.
J. Hahner – Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu. V rozpravě nikdo nevystoupil, ukončil
rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozbor hospodaření obce Strašice k 31.3.2021.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozbor hospodaření obce Strašice k 31.3.2021.

9. Žádost o dotaci z rozpočtu obce – TJ Spartak Strašice z.s.
J. Hahner – Předkládáme k projednání žádost o příspěvek z rozpočtu obce na činnost TJ
Spartak Strašice z.s. v roce 2021. Spolek žádá o dotaci ve výši 270 tis. Kč. V příspěvku je
zahrnuta částka 100 tis. Kč na údržbu sportoviště, budov a strojů. Na činnost oddílů TJ je určeno
120 tis. Kč. Částka 50 tis. Kč je určena na letní soustředění mládeže ve Věšíně. Přednesl návrh
usnesení a otevřel rozpravu. Předal slovo předsedovi TJ Spartak panu Štychovi.
J. Štych – žádost je obdobná jako v loňském roce. V současné době čekáme na stavební
povolení na výstavbu nového zázemí pro oddíly. Dělali jsme na tom dva roky, uvidíme, zda na
to dostaneme dotaci. Všechny kabiny budou nové, zůstane pouze restaurace. Celé zázemí bude
odpovídat novým normám.
T. Kunc – představil nový projekt zázemí a popsal, k čemu budou jednotlivé místnosti sloužit.
Stavba bude patrová a bude to dřevostavba, v patře bude klubové zázemí. Odhadované náklady
jsou ve výši 17 mil. Kč. Žádat budeme o dotaci od Národní sportovní agentury. Do budoucna
počítáme s prodejem pozemku pro parkoviště u sídliště a prodejem pozemku na tzv. Drtiňáku.
Z těchto příjmů bychom financovali spoluúčast na projektu. Máme předjednáno i nějaké
financování u banky.
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J. Štych – začali jsme rovněž připravovat venkovní plochu pro stolní tenis. Věříme, že to naláká
nové zájemce o sport z řad dětí. Celkem Spartak sdružuje 8 oddílů. Z hlediska nízkého úroku
by bylo dobré, kdyby u banky ručila i obec.
J. Hahner – ukončil rozpravu, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Strašice ve výši 270.000,- Kč
organizaci TJ Spartak Strašice z.s., IČ: 18242219.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 20:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Strašice ve výši 270.000,- Kč
organizaci TJ Spartak Strašice z.s., IČ: 18242219.

10. Žádost o dotaci na obecní projekty
J. Hahner – Předkládáme k projednání návrh na podání o žádost o dotaci na dva projekty, které
by chtěla Obec Strašice v budoucnu realizovat. Jedná se o dotaci na opravu střechy nad
pavilonem 1. stupně ZŠ Strašice a dále o dotaci na přestavbu nebytového prostoru v č.p. 594 na
dva byty. Oba tyto záměry již byly schváleny RO, avšak dotační orgán vyžaduje schválení
podání žádosti o dotaci zastupitelstvem obce. Rovněž je třeba přijmout usnesení ke schválení
předložených dokumentů – Popis stanovení výše nájemného v ceně a místě obvyklé, Způsob
pronajímání a vymezení okruhu žadatelů o byt.
Dále předkládáme ke schválení podání žádosti o dotaci z Norských fondů na revitalizaci
2. nadzemního podlaží hlavní budovy Muzea Středních Brd. V této části budovy by měla být
realizována expozice nových sbírek, které muzeum získalo ze soukromé sbírky pana Hamery.
Dar je vysoce významný a výběr z něho utvoří novou stálou expozici muzea. Předpokládané
náklady na revitalizaci činí 7 mil. Kč. Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu.
Mgr. Weber – máme představu o finanční náročnosti těch projektů, v případě že bychom tu
dotaci získali?
J. Hahner – všechny tyto dotace mají celkem vysoké finanční krytí, asi 80 % z projektové
ceny. V muzeu by byla spoluúčast tedy něco přes milion Kč, u těch dvou ostatních je to v řádech
statisíců. Nikdo další se do rozpravy nehlásí, ukončil rozpravu, nechal hlasovat o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení:
ZO Strašice schvaluje investiční záměr „Obec Strašice – Oprava střechy ZŠ Strašice – pavilon
1. stupeň“ a souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci Ministerstva financí, podprogram
298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství
v působnosti obcí (pro rok 2021).
ZO Strašice schvaluje investiční záměr „Obec Strašice – výstavba bytů v bytovém domě č.p.
594 - 596“ a souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci Ministerstva financí, podprogram
298D2230 - Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury (pro rok 2021).
ZO Strašice schvaluje způsob pronajímání a vymezení okruhu žadatelů o byt v rámci projektu
„Obec Strašice – výstavba bytů v bytovém domě č.p. 594-596“.
ZO Strašice schvaluje popis stanovení výše nájemného v ceně a místě obvyklé v rámci projektu
„Obec Strašice – výstavba bytů v bytovém domě č.p. 594-596“.
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ZO Strašice schvaluje podání žádosti o grant z Fondů EHP 2014 – 2021 v rámci programu
Kultura se zaměřením na projekt s pracovním názvem „Inovace stálých expozic Muzea
Středních Brd, Strašice“.
Hlasování: Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 21:
ZO Strašice schvaluje investiční záměr „Obec Strašice – Oprava střechy ZŠ Strašice – pavilon
1. stupeň“ a souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci Ministerstva financí, podprogram
298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství
v působnosti obcí (pro rok 2021).
Usnesení č. 22:
ZO Strašice schvaluje investiční záměr „Obec Strašice – výstavba bytů v bytovém domě č.p.
594 - 596“ a souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci Ministerstva financí, podprogram
298D2230 - Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury (pro rok 2021).
Usnesení č. 23:
ZO Strašice schvaluje způsob pronajímání a vymezení okruhu žadatelů o byt v rámci projektu
„Obec Strašice – výstavba bytů v bytovém domě č.p. 594-596“.
Usnesení č. 24:
ZO Strašice schvaluje popis stanovení výše nájemného v ceně a místě obvyklé v rámci projektu
„Obec Strašice – výstavba bytů v bytovém domě č.p. 594-596“.
Usnesení č. 25:
ZO Strašice schvaluje podání žádosti o grant z Fondů EHP 2014 – 2021 v rámci programu
Kultura se zaměřením na projekt s pracovním názvem „Inovace stálých expozic Muzea
Středních Brd, Strašice“.

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.
Ing. Fetter – když vidím, že je splněn ten bod ohledně směny pozemku s pány Mikulíky, už se
začal nějak řešit ten odkup pozemku, který je využíván někým jiným?
J. Hahner – zatím je to ve fázi, kdy je připravena smlouva k podpisu. Až to projde katastrem,
tak pak toho vlastníka vyzveme. V rozpravě nikdo další nevystoupil, nechal hlasovat o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje kontrolu plnění usnesení č. 14/21 ze dne 29.4.2021.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 26:
Zastupitelstvo schvaluje kontrolu plnění usnesení č. 14/21 ze dne 29.4.2021.
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12. Interpelace zastupitelů
J. Hahner – otevřel bod interpelací a vyzval zastupitele k jejich předložení.
Ing. Fetter – už se to zde několikrát řešilo, ale bylo by vhodné upravit prostor kolem sběrných
nádob na tříděný odpad. Konkrétně například v Koutě nebo U Libuše.
J. Hahner – v rozpočtu jsou na to vyhrazeny některé prostředky. V Koutě bychom to
realizovali v rámci rekonstrukce komunikace v Koutě. Počítáme s tím, že se část té rokle
zatrubní a celý terén bude upraven. U Libuše by se to realizovalo asi až v případě rekonstrukce
křižovatky. Další místo, které bychom chtěli udělat je u Gumítkova. Rádi bychom ještě upravili
místo i ve Dvoře, kde to bude zahrnovat i opravu části komunikace. Rovněž máme vyhrazeny
některé prostředky na opravu studní.
Ing. Fetter – nejde o to udělat to nějak komplexně, ale na těch kritických místech alespoň
nějakou údržbu, např. dosypání štěrkem.
T. Kunc – bylo by vhodné řešit vyčištění uličních vpustí, po zimě jsou zanesené.
D. Pliml – je to v plánu, mělo by to být hotové v průběhu května.
J. Hahner – nikdo další v tomto bodu nevystoupil, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí interpelace zastupitelů a ukládá na ně reagovat.
Odpovídá: RO
Termín: 29.5.2021
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 27:
Zastupitelstvo bere na vědomí interpelace zastupitelů a ukládá na ně reagovat.
Odpovídá: RO
Termín: 29.5.2021

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

14. Závěr
J. Hahner – poděkoval za účast na jednání ZO. Další jednání proběhne na konci června, kde
budeme schvalovat Závěrečný účet obce.
Jednání ukončeno v 19:20 hod.
Ověřili:

Zápis zpracován a podepsán dne 3.5.2021

Mgr. Martin Weber:

…………………..

Mgr. Jiří Kantor:

…………………..

Jiří Hahner
starosta

Mgr. Martin Straka
místostarosta
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Přílohy:
Kontrola plnění usnesení ZO Strašice č. 14/2021 – 29.4.2021
Zastupitelstvo č. 12/2016
Usnesení č. 37:
Zastupitelstvo ukládá RO pololetně informovat ZO o postupu tvorby územního plánu.
Trvá

Zastupitelstvo č. 20/2018
Usnesení č. 21:
Zastupitelstvo schvaluje přerušení projednání bodu 5. g) a ukládá řešit předmětnou lokalitu
s jednotlivými vlastníky.
Odpovídá: RO
Termín: 31.12.2019
Nový termín: 30.6.2021
Trvá – prodej pozemku v Koutě, pro celou lokalitu je zpracováván nový geometrický plán.

Zastupitelstvo č. 12/2020
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady pro prodej části pozemku p.č. 2104/1 v k.ú. Strašice dle
žádosti č.j. 1015/20.
Odpovídá: RO
Termín: 31.3.2021
Splněno – prodej části pozemku panu Stupkovi
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji a směně pozemků p.č. 2014/1, p.č. 2014/3, p.č.
2015/8 a p.č. 2015/9 v k.ú. Strašice.
Odpovídá: RO
Termín: 31.3.2021
Nový termín: 30.6.2021
Trvá – prodej a směna pozemků v lokalitě u Mikulíkova mlýna. Smlouvy podepsány s paní
Mikulíkovou a Bednářovou, rovněž s panem Sazimou, čeká se na vyhotovení směnné a prodejní
smlouvy s panem Šoltysem
Usnesení č. 26:
Zastupitelstvo ukládá Radě obce provést vlastní šetření stavu místních komunikací a zpracovat plán
oprav místních komunikací v obci.
Odpovídá: RO
Termín: 30.9.2021
Trvá
Usnesení č. 28:
Zastupitelstvo ukládá Radě obce provést vlastní šetření stavu veřejného osvětlení a zpracovat plán
oprav a doplnění veřejného osvětlení v obci.
Odpovídá: RO
Termín: 30.9.2021
Trvá
Usnesení č. 29:
Zastupitelstvo ukládá Radě obce zahájit jednání s vlastníky pozemků o možnosti umístění veřejného
osvětlení na hlavní silnici "nad Slévárnou" a "u nádržky".
Odpovídá: RO
Termín: 30.9.2021
Trvá
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Zastupitelstvo č. 13/2021
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo bere na vědomí náměty a podněty občanů a ukládá na ně reagovat.
Odpovídá: RO
Termín: 25.3.2021
Splněno – nástěnka na parte bude umístěna na nový plot u budovy obecní policie, rozbité sklo u č.p.
450 – řešeno s pojišťovnou a vandalem, respirátory pro sociálně slabé, situace s lékarnou
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k směně pozemku p.č. 741 a části pozemku p.č. 676/1 za
pozemek p.č. 1858/2.
Odpovídá: RO
Termín: 30.6.2021
Splněno – směna s panem Plimlem
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k směně pozemku p.č. 586/3.
Odpovídá: RO
Termín: 30.6.2021
Splněno – směna s panem Romanem Mikulíkem a Karlem Mikulíkem
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k odkoupení budovy č.p. 553 a přilehlého pozemku.
Odpovídá: RO
Termín: 31.3.2021
Splněno – odkup bytového domu u vodárny
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