Zápis z veřejného zasedání ZO Strašice č. 09/20
konaného dne 23.4.2020
Místo konání:
Účast:
Omluveni:
Nedostavil se:
Začátek konání:

Společenský dům Strašice – malý sál
13 členů zastupitelstva obce (prezenční listina přiložena k zápisu)
Antonín Horáček, Josef Kotnauer
--------18:00 hod.

1. Úvod
J. Hahner - starosta obce konstatoval, že je ZO usnášeníschopné, zahájil jednání a přivítal
přítomné. Sdělil, že dnešní jednání proběhne za mimořádných podmínek. Všichni zastupitelé
musí mít zakrytá ústa a nos, dodržovat rozestupy dva metry. Z preventivních důvodů nebude
podávána ani minerální voda, která bývá normálně k dispozici.

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. Účetní závěrka Obce Strašice za rok 2019
6. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 1-2020
7. Žádost o dotaci z rozpočtu obce – TJ Spartak Strašice z.s.
8. Kontrola usnesení
9. Interpelace zastupitelů
10. Návrh usnesení
11. Závěr
J. Hahner – otevřel rozpravu k programu jednání ZO, nikdo nevystoupil. Nechal hlasovat o
programu jednání ZO.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program jednání ZO.
Hlasování: Pro 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1:
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 Antonín Horáček a pan Josef Kotnauer.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Mgr. Pavla Hrazdilová, Mgr. Martin
Weber a Miroslav Praum.
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Hlasování: Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Josef Štych, Ing. Václav Mezek.
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Mgr. Pavla Hrazdilová, Mgr. Martin
Weber a Miroslav Praum.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Josef Štych, Ing. Václav Mezek.

4. Náměty a podněty občanů
J. Hahner – otevřel rozpravu.
Ing. Mezek – vyřídil poděkování za úpravu komunikace a odvodnění u pana Matyse na Huti.
J. Hahner – nikdo další v tomto bodě nevystoupil, ukončil rozpravu. Přednesl návrh usnesení
a nechal o něm hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí náměty a podněty občanů a ukládá na ně reagovat.
Hlasování: Pro: 10 Proti: 0
Zdržel se: 3
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo bere na vědomí náměty a podněty občanů a ukládá na ně reagovat.

5. Účetní závěrka Obce Strašice za rok 2019
J. Hahner – Předkládáme k projednání Účetní závěrku obce Strašice za rok 2019. Příjmy po
konsolidaci činily v roce 2019 celkem 75,724 mil. Kč, výdaje byly ve výši 66,165 mil. Kč. Na
splátky úvěrů bylo vynaloženo 3,863 mil. Kč. Výsledek hospodaření k 31.12.2019 byl 9,210
mil. Kč. Součástí účetní závěrky je rovněž přiložená Inventarizační zpráva za rok 2019.
Poděkoval za práci na provedených inventurách. Dle zákona je nutné hlasovat o účetní
závěrce po jménech. Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu.
Mgr. Kantor – v podkladech je napsáno, že součástí je rovněž i inventarizační zpráva za rok
2019. Ale není to součástí návrhu usnesení, mělo by být o ní také hlasováno. V komentáři
k rozboru hospodaření není tato inventarizační zpráva zmiňována.
J. Hahner – inventarizační zpráva již byla schválena na jednání rady obce. Jedná se o
dokument, který je teď přiložen jako součást účetní závěrky.
Ing. Fetter – podle daných údajů nám zbylo cca 5,5 mil. Kč. Bude to využito jako případný
polštář pro možné menší výnosy z daní do rozpočtu?
J. Hahner – budeme se snažit hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, ale je možné že nastane
situace, kdy bude rozpočet schodkový. Ale poslední roky jsme v rozpočtu nějaké prostředky
ušetřili. Možná některé investice pozastavíme, ale zatím je předběžné o tom mluvit. Zatím
jsou příjmy v souladu s loňským rokem. Dle sdělení svazu měst a obcí mohou být příjmy
nižší až o 20 %.
M. Praum – doporučil nezahajovat investiční akce, které ještě nebyly vysoutěžené. Doporučil
bych počkat do 30.6. a pak ty příjmy vyhodnotit společně s finančním výborem. Upozornil na
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plánovaný schodek 300 mld. Kč ve státním rozpočtu. Ale věřím, že rada obce je v tomto
odpovědná a bude postupovat dle aktuální situace.
Mgr. Straka – plán investic byl projednán v programu rozvoje obce. Mělo by se tedy říct, co
konkrétně by se mělo vypustit. S ohledem na výběrová řízení by mohlo dojít k tomu, že se již
dané akce nebudou moci realizovat, např. z důvodu špatného počasí.
J. Hahner – letos se určitě musí dokončit fasáda školky a oprava budovy obecní policie.
Prozatím jsme pozastavili výběrové řízení na opravu střechy na jedné bytovce. Ty nenákladné
akce poběží nejspíš dál, některé projekční práce rovněž běží. Dle zákona a finančního modelu
musíme proinvestovat prostředky vybrané z nájmu za vodovod a kanalizaci.
M. Praum – to chápu, ale jsou akce, které by možná snesly odklad, aby se obecní rozpočet
nedostal do zbytečných problémů.
Mgr. Sovadina – byla tam ještě komunikace do Kouta a úprava plochy na koupališti pro
veřejné tábořiště.
J. Hahner – ta úprava na koupališti bude méně nákladná. To si myslím, že je realizovatelné.
Máme nějaké přebytky, v červnu to můžeme ještě vyhodnotit. Přednesl návrh usnesení a
otevřel rozpravu. V rozpravě nikdo nevystoupil, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Rozbor hospodaření obce Strašice k 31.12.2019.
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schvaluje Účetní závěrku obce Strašice k 31.12.2019 včetně převodu
hospodářského výsledku.
Buchová Eva
Fetter Miloš Ing.
Hahner Jiří
Horáček Antonín
Hrazdilová Pavla Mgr.
Kantor Jiří Mgr.
Kebrlová Jitka
Kotnauer Josef
Kunc Tomáš
Mezek Václav Ing.
Praum Miroslav.
Sovadina Jan Mgr.
Straka Martin Mgr.
Štych Josef
Weber Martin Mgr.

SCHVALUJI
SCHVALUJI
SCHVALUJI
OMLUVEN
SCHVALUJI
SCHVALUJI
SCHVALUJI
OMLUVEN
SCHVALUJI
SCHVALUJI
SCHVALUJI
SCHVALUJI
SCHVALUJI
SCHVALUJI
SCHVALUJI

Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo schvaluje Rozbor hospodaření obce Strašice k 31.12.2019.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo schvaluje Účetní závěrku obce Strašice k 31.12.2019 včetně převodu
hospodářského výsledku.

6. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 1-2020
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J. Hahner – Předkládáme k projednání Rozpočtové opatření obce Strašice č. 1-2020.
Rozpočtové opatření zahrnuje například náklady na zřízení místa pro odkládání bioodpadu
pro potřeby obce, úpravu prostranství u ošetřovny a opravu skladu pro potřeby obce,
prostředky na uhrazení územního plánu, zrušení opravy střechy na domě č.p. 490-491, atd.
Jsou zde i nějaké náklady na šití roušek, které jsme zdarma distribuovali v obchodech v obci
nebo je rozdávala obecní policie. Roušek bylo dobrovolníky ušito několik tisíc, za což jim
patří obrovský dík. Přednesl návrh usnesení a otevřel rozpravu.
Mgr. Sovadina – jaká je životnost té střechy na domě č.p. 490-491?
J. Hahner – životnost střechy je vysoká. Ta krytina je netknutá, ale je nevýhoda, že při větru
dochází k uvolňování spojovacích prvků a může tam zatékat. Neustále se to opravuje. Ale
střecha vydrží klidně ještě 10 let. Pokud budou finance příznivé, třeba se to ještě do konce
roku opraví.
V rozpravě nikdo další nevystoupil, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření obce Strašice č. 1-2020.
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření obce Strašice č. 1-2020.

7. 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 2020. Spolek žádá o dotaci ve výši 270 tis. Kč. V příspěvku je
zahrnuta částka 100 tis. Kč na údržbu sportoviště, budov a strojů. Ostatní prostředky jsou
určeny na činnost jednotlivých složek. Rozdělením dotací pro jiné žadatele se doposud
Komise pro kulturu, sport a turismus nezabývala, neboť byla její činnost omezena z důvodu
opatření proti koronaviru. Jednání této komise proběhne v pondělí 27.4.2020. Příspěvek nad
50 tis. Kč musí schválit zastupitelstvo.
J. Štych – prostředky využíváme především na údržbu. Letos se budou investovat nějaké
prostředky do tenisového areálu, na údržbu hřiště, musí se hnojit. Zpracováváme projekt na
nové šatny, ty stávající již nevyhovují. Nějaké prostředky jsou využity na pořádání turnajů.
Spartak má 387 členů. Důležité je, že se staráme o dost dětí.
J. Hahner – poděkovala panu Štychovi za vedení Spartaku, je to jeden z nejdůležitějších
spolků v obci. Doporučil poskytnout dotaci v plné výši 270 tis. Kč. Přednesl návrh usnesení a
otevřel rozpravu.
Ing. Fetter – dal ke zvážení, zda z žádosti nevyjmout příspěvky na výjezd žen do Řecka,
pravděpodobně se to nebude realizovat. Letní soustředění mládeže může být také ohroženo.
Prostředky by se mohly využít na něco jiného. Dotaci bych ale o to nekrátil. Spíše jestli to pak
nebude problém z hlediska vykazování účetnictví, když je to v žádosti takto specifikováno.
J. Štych – já předpokládám, že se všechny akce uskuteční. Pokud to tak nebude, tak bychom
prostředky využili jinak.
J. Hahner – ten dotační titul určuje, na co je možno prostředky využít. To členění v té žádosti
není podstatné.
Mgr. Svoboda – sdělil, co je možné dle pravidel z dotace hradit. Jde o to, aby se vyčerpalo
270 tis. Kč a je jedno jestli je na údržbu 100 tis. Kč nebo 120 tis. Kč.
J. Štych – každé dotační prostředky jsou na něco určené a má to svá pravidla. Musím se řídit
vždy tím, co je napsáno ve smlouvě.
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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: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Strašice ve výši 270.000,- Kč
organizaci TJ Spartak Strašice z.s., IČ: 18242219.

8. Kontrola plnění usnesení ZO
J. Hahner – předal slovo Mgr. Strakovi.
Mgr. Straka – přednesl kontrolu plnění usnesení (viz příloha). K interpelaci pana Kotnauera
ještě sdělil, že všichni zaměstnanci školy jsou financování z prostředků MŠMT. Čili se
podivuje nad tím, proč byla tato interpelace podána. Přednesl návrh usnesení.
J. Hahner – otevřel rozpravu.
Ing. Fetter – nebylo by vhodné projednat změnu usnesení ohledně prodeje pozemku 1882/1
již nyní a upravit to již teď v kontrole usnesení?
J. Hahner – bude to projednáno v bodu č. 10). Nikdo další nevystoupil, nechal hlasovat o
návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje kontrolu plnění usnesení č. 09/20 ze dne 23.4.2020.
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo schvaluje kontrolu plnění usnesení č. 09/20 ze dne 23.4.2020.

9. Interpelace zastupitelů
J. Hahner – otevřel bod interpelací a vyzval zastupitele k jejich předložení.
Mgr. Sovadina – nemám interpelaci, jen bych chtěl sdělit, že byla pozastavena činnost
kontrolního výboru z důvodu pandemie. Činnost bude brzy obnovena a všechny kontroly
v letošním roce proběhnou.
J. Hahner – děkuji za informaci, žádal jsem o to všechny předsedy komisí a výborů.
Ing. Fetter – upozornil na nepořádek kolem parkoviště u CHKO Brdy ve Strašicích.
J. Hahner – sdělil, že se tam provádí pravidelný úklid.
Ing. Mezek – uklízí tam i ti, co provozují ten kiosek.
J. Hahner – ukončil tento projednávaný bod bez návrhu usnesení

10. Návrh usnesení
J. Hahner – všechny návrhy usnesení byly odhlasovány. Navrhuji ještě změnu u usnesení,
kterým jsme schvalovali prodej pozemku p.č. 1882/1 na jednání zastupitelstva dne 27.6.2019.
Část tohoto pozemku zasahovala do krajské silnice p.č. 1906. Katastrální úřad však upravil
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hranice pozemků, a proto je nutné změnit přijaté usnesení. Přednesl návrh usnesení. Otevřel
rozpravu, ve které nikdo nevystoupil. Nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo ruší usnesení č. 05/19-5, usnesení č. 05/19-6 a usnesení č. 05/19-7 ze dne
27.6.2019.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1882/1 v k.ú. Strašice paní Šárce Chudobové a
panu Ivanovi Chudobovi, oba bytem Strašice 332, za cenu 150 Kč/m2.
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji pozemku p.č. 1882/1 v k.ú. Strašice.
Odpovídá: RO
Termín: 30.6.2020
Hlasování: Pro: 13 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo ruší usnesení č. 05/19-5, usnesení č. 05/19-6 a usnesení č. 05/19-7 ze dne
27.6.2019.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1882/1 v k.ú. Strašice paní Šárce Chudobové a
panu Ivanovi Chudobovi, oba bytem Strašice 332, za cenu 150 Kč/m2.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady k prodeji pozemku p.č. 1882/1 v k.ú. Strašice.
Odpovídá: RO
Termín: 30.6.2020

11. Závěr
J. Hahner – poděkoval za účast na jednání ZO. Další jednání proběhne již koncem června.
Jednání ukončeno v 19:15 hod.
Ověřili:

Zápis zpracován a podepsán dne 27.4.2020

Josef Štych:

…………………..

Ing. Václav Mezek:

…………………..

Jiří Hahner
starosta

Mgr. Martin Straka
místostarosta
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Přílohy:
Kontrola plnění usnesení ZO Strašice č. 09/2020 – 23.4.2020
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 bylo
nutné počkat na ukončení dědického řízení. To již bylo ukončeno. Jednání budou 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 – Katastrálním úřadem byla upravena hranice mezi pozemky 1882/1, 1880/3 a 1906 v k.ú.
Strašice. Nově bude prodáván pouze pozemek 1882/1, není třeba dělat geometrický plán.

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, čeká se na geometrický plán

Zastupitelstvo č. 08/2020
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo bere na vědomí náměty a podněty občanů a ukládá na ně reagovat.
Splněno – volně pobíhající psi, řešení přestupků proti veřejnému pořádku, úprava okolí Bublalky
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo ukládá připravit podklady ke směně pozemku p.č. 1607/13 v k.ú. Strašice.
Odpovídá: RO
Termín: 31.5.2020
Trvá - čeká se na zhotovení geometrického plánu
Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo bere na vědomí interpelace zastupitelů a ukládá na ně reagovat.
Odpovídá: RO
Termín: 20.3.2020
Splněno – odeslán dopis J. Kotnauerovi
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