VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STRAŠICE č. 02/18
ze dne 6.12.2018
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo schvaluje vložení bodu 15) Žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo schvaluje upravený program jednání ZO.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Mgr. Jan Sovadina, Josef Štych, Ing.
Miloš Fetter.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Václav Mezek, Mgr. Pavla Hrazdilová.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo bere na vědomí náměty a podněty občanů a ukládá na ně reagovat.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo schvaluje zřízení finančního a kontrolního výboru.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo určuje, že finanční a kontrolní výbor ZO Strašice bude mít 5 členů.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo schvaluje volbu předsedy finančního výboru aklamací.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo volí předsedou finančního výboru zastupitele Ing. Václava Mezka.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo schvaluje volbu předsedů a členů finančního a kontrolního výboru aklamací.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo volí předsedou kontrolního výboru zastupitele Mgr. Jana Sovadinu.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo volí jako členy finančního výboru Evu Buchovou, Jitku Kebrlovou, Lenku
Pěnkavovou a Miroslava Brabce.

Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo volí jako členy kontrolního výboru Mgr. Martina Webera, Tomáše Ulrycha,
Františka Kubů a Mgr. Marcelu Paulovou.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo schvaluje odměnu při souběhu funkcí člen RO + předseda výboru/komise ve
výši 5.600,- Kč.
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo schvaluje odměnu při souběhu funkcí člen RO + člen výboru/komise ve výši
4.100,- Kč.
Usnesení č. 16:
a) Zastupitelstvo stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc
v následujících částkách:
1. Místostarosta ………………………………………
14.300,- Kč
2. Člen RO …………………………………………….. 3.800,- Kč
3. Předseda výboru/komise …………………………... 2.300,- Kč
4. Člen výboru nebo komise ………………………….. 800,- Kč
5. Člen ZO bez dalších funkcí ………………………… 500,- Kč
b) Zastupitelstvo stanovuje v případě souběhu více funkcí svým neuvolněným členům
odměnu jako souhrn odměn. Do souhrnné odměny jsou zahrnuty maximálně 3 odměny
za funkce s nejvyšší odměnou schválenou ZO:
1. Člen RO + předseda výboru/komise ……………….. 5.600,- Kč
2. Člen RO + člen výboru/komise …………………….. 4.100,- Kč
3. Předseda výboru/komise + člen výboru/komise … 3.100,- Kč
4. Člen 2 výborů/komisí ……………………………….. 1.100,- Kč
5. Člen 3 výborů/komisí ……………………………….. 1.400,- Kč
c) Zastupitelstvo stanovuje navýšení odměny za měsíc neuvolněným členům ZO
pověřených k oddávání snoubenců o částku 600,- Kč.
d) Zastupitelstvo stanovuje členům výboru ZO a komisím RO, kteří nejsou členy ZO
odměnu v následujících částkách:
1. Předseda komise …………………………………….. 1.800,- Kč
2. Člen výboru/komise …………………………………. 300,- Kč
3. Předseda výboru/komise …………………………….. 2.100,- Kč
4. Člen 2 výborů/komisí ………………………………… 600,- Kč
5. Člen 3 komisí/výborů ………………………………… 900,- Kč
6. Předseda zvláštního orgánu ………………………… 3.000,- Kč
7. Člen zvláštního orgánu ………………………………. 500,- Kč
e) Zastupitelstvo stanovuje, že členovi výboru nebo komise, který není členem ZO, se
poskytuje odměna jen v měsících, kdy se prokazatelně zapojil do práce komise/výboru.
f) Zastupitelstvo stanovuje, že v případě souběhu více funkcí nečlenům ZO bude
vyplácena odměna jako souhrn odměn. Do souhrnné odměny jsou zahrnuty maximálně
3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou ZO.
g) Zastupitelstvo stanovuje, že veškeré odměny budou vypláceny ode dne schválení
návrhu, tedy 6.12.2018.

Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo schvaluje zástupce do sdružení a svazků obcí, jichž je obec Strašice členem:
1. Zájmové sdružení právnických osob – Vodohospodářské sdružení Rokycanska
Člen výkonného výboru a valné hromady – Jiří Hahner, starosta obce
Člen valné hromady – Mgr. Martin Straka, místostarosta obce
2. Horní Berounka, povodí Klabavy – dobrovolný svazek obcí
Zástupce za obec Strašice – Jiří Hahner, starosta obce
3. Zájmové sdružení právnických osob Polygon
Zástupce za obec Strašice – Jiří Hahner, starosta obce
Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo schvaluje Jiřího Hahnera, Mgr. Martina Straku, Mgr. Pavlu Hrazdilovou,
Miroslava Prauma a Josefa Kotnauera jako osobu oprávněnou k přijetí prohlášení o uzavření
manželství dle §11a odst. 1 zák. č. 301/2000 Sb.
Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozbor hospodaření obce Strašice k 30.9.2018.
Usnesení č. 20:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 6-2018.
Usnesení č. 21:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 7-2018.
Usnesení č. 22:
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření obce Strašice č. 8-2018.
Usnesení č. 23:
Zastupitelstvo schvaluje Pravidla Rozpočtového provizoria obce Strašice na rok 2019 dle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Usnesení č. 24:
Zastupitelstvo ukládá sestavit rozpočet obce na rok 2019 a předložit k projednání ZO.
Odpovídá: RO

Termín: 31.3.2019

Usnesení č. 25:
Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled obce Strašice na roky 2020-2021.
Usnesení č. 26:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje obecních zahrádek na pozemcích p.č. 1089/6, p.č.
1282/4, p.č. 1282/31, p.č. 1282/62, p.č. 1283/1, p.č. 1315, vše v k.ú. Strašice.

Usnesení č. 27:
Zastupitelstvo ukládá zadat zpracování geometrického plánu daných lokalit zahrádek.
Odpovídá: RO

Termín: 31.3.2019

Usnesení č. 28:
Zastupitelstvo ukládá zpracovat pravidla prodeje zahrádek.
Odpovídá: RO

Termín: 31.3.2019

Usnesení č. 29:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 168 v k.ú Strašice.
Usnesení č. 30:
Zastupitelstvo ukládá zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 168 v k.ú. Strašice.
Odpovídá: RO

Termín: 31.12.2018

Usnesení č. 31:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1893/6 v k.ú. Strašice.
Usnesení č. 32:
Zastupitelstvo ukládá zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 1893/6 v k.ú. Strašice.
Odpovídá: RO

Termín: 31.12.2018

Usnesení č. 33:
Zastupitelstvo ruší usnesení ZO Strašice č. 11/12-17 ze dne 6.9.2012 a usnesení č. 14/13-14
ze dne 25.4.2013.
Usnesení č. 34:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 2104/78 panu Ing. Davidovi Štychovi, bytem
Strašice 7 za cenu 251.450,- Kč.
Usnesení č. 35:
Zastupitelstvo schvaluje prodej části budovy na st.p.č. 568/174 v k.ú. Strašice panu Tomáši
Třískovi, bytem Kostincova 579/47, Plzeň, za cenu 50.000,- Kč.
Usnesení č. 36:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji části budovy na st.p.č. 568/68 v k.ú.
Strašice.
Odpovídá: RO

Termín: 31.3.2019

Usnesení č. 37:
Zastupitelstvo ukládá RO předložit na příští jednání ZO zastupitelům vzorovou smlouvu o
prodeji majetku obce.
Odpovídá: RO

Termín: 31.3.2019

Usnesení č. 38:
Zastupitelstvo schvaluje prodej budovy na st.p.č. 568/51 v k.ú. Strašice a pozemku pod
budovou za cenu 5,500.000,- Kč a pozemku p.č. 2104/111 za cenu 150 Kč/m2 společnosti PT
projekt s.r.o., se sídlem Revoluční 1044/23, 110 00 Praha, IČ: 24714381.
Usnesení č. 39:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji budovy č.p. 709 a pozemku p.č. 2104/111.
Odpovídá: RO

Termín: 28.2.2019

Usnesení č. 40:
Zastupitelstvo ruší usnesení ZO Strašice č. 20/18-6 ze dne 28.6.2018.
Usnesení č. 41:
Zastupitelstvo schvaluje prodej budovy na st.p.č. 568/59 v k.ú. Strašice a pozemku pod
budovou za cenu 1,000.000,- Kč a pozemek p.č. 2104/110 a p.č. 2104/112 za cenu 150 Kč/m2
společnosti Bankrot s.r.o., se sídlem Korunní 1065/107, Praha, IČ: 05914680.
Usnesení č. 42:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji budovy na st.p.č. 568/59 a pozemku p.č.
2104/110 a p.č. 2104/112.
Odpovídá: RO

Termín: 28.2.2019

Usnesení č. 43:
Zastupitelstvo ruší usnesení ZO Strašice č. 20/18-10 ze dne 28.6.2018.
Usnesení č. 44:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 2104/113 v k.ú. Strašice za cenu 150 Kč/m2 dle
žádosti paní Ing. Naděždě Borisové, bytem K jezeru 488/6, Praha, jednatelce společnosti
Bydlení Strašice s.r.o.
Usnesení č. 45:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji pozemku p.č. 2104/113 v k.ú. Strašice.
Odpovídá: RO

Termín: 28.2.2019

Usnesení č. 46:
Zastupitelstvo ruší usnesení ZO Strašice č. 21/18-14 ze dne 13.9.2018 v části „a části
pozemku p.č. 2104/1 v k.ú. Strašice za cenu 150 Kč/m2 dle žádosti č.j. 1047/18.“
Usnesení č. 47:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s Mgr. Pavlou Hrazdilovou
v roce 2019 za účelem vedení kurzu anglického jazyka pro veřejnost.
Usnesení č. 48:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s Mgr. Martinem Weberem
v roce 2019 za účelem tvorby a aktualizace webových stránek muzea a knihovny.
Usnesení č. 49:
a) Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace v obci
Strašice do dotačního programu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova v rámci
dotačního titulu 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací.
b) Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu povrchu a oplocení
víceúčelového hřiště v areálu školy do dotačního programu 117D8210 Podpora obnovy a
rozvoje venkova v rámci dotačního titulu 117d8210B Podpora obnovy sportovní
infrastruktury.
c) Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na vybudování parkoviště u školy a
školky do dotačního programu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova v rámci
dotačního titulu 117d8210C Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury.
d) Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu budovy mateřské školy do
dotačního programu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova v rámci dotačního
titulu 117d8219E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
e) Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na revitalizaci areálu Dukly do
dotačního programu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova v rámci dotačního
titulu 117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
f) Zastupitelstvo ukládá zajistit zpracování a podání žádostí o dotaci dle usnesení ZO
Strašice ze dne 6.12.2018.
Odpovídá: RO
Termín: 28.2.2019
Usnesení č. 50:
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o tvorbě Územního plánu obce Strašice.
Usnesení č. 51:
Zastupitelstvo schvaluje změnu formy pořízení Územního plánu obce Strašice prostřednictvím
Obecního úřadu Strašice.

Usnesení č. 52:
Zastupitelstvo ruší usnesení ZO Strašice č. 12/16-40 ze dne 8.12.2016.
Usnesení č. 53:
Zastupitelstvo schvaluje usnesení č. 13/17-17 jako splněné.
Usnesení č. 54:
Zastupitelstvo schvaluje kontrolu plnění usnesení č. 02/18 ze dne 6.12.2018.

Neschválené návrhy usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje vypustit z návrhu usnesení část a) Zastupitelstvo schvaluje
záměr prodeje obecních zahrádek na pozemcích p.č. 1089/6, p.č. 1282/4, p.č. 1282/31,
p.č. 1282/62, p.č. 1283/1, p.č. 1315, vše v k.ú. Strašice.
 Zastupitelstvo schvaluje žádost o splátkový kalendář č.j. 1158/18.

Jiří Hahner
starosta

Mgr. Martin Straka
místostarosta

