Zápis č. 4 / 2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř
Místo konání: Střezimíř – kancelář Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110
Doba konání: 1. července 2019 od 18:00 hod.
Přítomni: Bc. Miloš Jelínek, Romana Dvořáková, Jaruška Králová, Hana Pavlíková, Jiří Pejša
Navržený program:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Volba zapisovatele a ověřovatelů
4) Kontrola usnesení
5) Zpráva finančního výboru
6) Schválení rozpočtového opatření
7) Smluvní vztahy s obcí – prodej části pozemku p.č.322/3 KÚ Bonkovice a částí pozemku p.č.221/4
KÚ Střezimíř
8) Různé
9) Závěr
Ad 1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř (dále též jako „zastupitelstvo“ nebo „ZO“) v 18 hodin zahájil a řídil
starosta obce Bc. Miloš Jelínek (dále jen „starosta“).
Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval, že je přítomno pět
členů zastupitelstva z celkového počtu pěti členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Ad 2) Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce, jak
je uveden shora (příloha č.2).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střezimíř schvaluje dnešní program.
Výsledek hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Ad 3) Volba zapisovatele a ověřovatelů
Starosta navrhl určit zapisovatelem Miloslavu Mindlovou a ověřovateli zápisu Jarušku Královou a
Hanu Pavlíkovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střezimíř určuje zapisovatelem Miloslavu Mindlovou a ověřovateli zápisu Jarušku
Královou a Hanu Pavlíkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Ad 4) Kontrola usnesení
Zastupitelka paní Králová seznámila členy zastupitelstva s provedenou kontrolou usnesení a konstatovala,
že všechna usnesení jsou splněna, případně jejich plnění postupuje dle plánu.
Zastupitelstvo obce Střezimíř bere zprávu na vědomí.
Ad 5) Zpráva finančního výboru
Dne 25. června se sešli členové Finančního výboru (FV) v nové sestavě. Seznámili se se svými povinnostmi
a provedli kontrolu vybraných účetních dokladů, bankovních výpisů a plnění rozpočtu. Zprávu
z provedené kontroly přednesla předsedkyně FV Hana Pavlíková.
Zastupitelstvo obce Střezimíř bere zprávu FV na vědomí.
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Ad 6) Schválení rozpočtového opatření č. 3
Starosta spolu s účetní obce předkládá ke schválení rozpočtové opatření č. 3.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střezimíř schvaluje rozpočtové opatření č. 3 (příloha č. 3).
Výsledek hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Ad 7) Smluvní vztahy s obcí
 Prodej části pozemku p.č. 322/3 KÚ Bonkovice
Na základě zveřejněného záměru byla doručena jediná nabídka a to od Ing. Michaela Issy
s nabídkou kupní ceny 170 Kč/m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střezimíř schvaluje prodej části pozemku p.č. 322/3 KÚ Bonkovice Ing. Michaelu
Issovi, bytem Mattioliho 3248/11, Záběhlice, 10600 Praha 10, za cenu 170 Kč/m2. Konečná prodejní
cena pozemku bude stanovena na základě nového geometrického plánu. Všechny výdaje spojené
s pořízením GP, sepsáním kupní smlouvy a vkladem do KN ponese kupující. ZO pověřuje starostu obce
k podpisu kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.


Prodej částí pozemku p.č. 221/4 KÚ Střezimíř, část 1
Na základě zveřejněného záměru byla doručena společná nabídka vlastníků bytového domu
čp.132 a čp.131 s nabídkou kupní ceny 150 Kč/m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střezimíř schvaluje prodej části pozemku p.č. 221/4 KÚ Střezimíř vlastníkům
bytového domu čp. 132 a čp.131 za cenu 150 Kč/m2. Konečná prodejní cena pozemku bude
stanovena na základě nového geometrického plánu. Všechny výdaje spojené s pořízením GP,
sepsáním kupní smlouvy a vkladem do KN ponesou kupující. ZO pověřuje starostu obce k podpisu
kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.



Prodej části pozemku p.č. 221/4 KÚ Střezimíř, část 2
Na základě zveřejněného záměru byla doručena jediná nabídka a to od manželů Otradovcových
s nabídkou kupní ceny 150 Kč/m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střezimíř schvaluje prodej části pozemku p.č. 221/4 KÚ Střezimíř manželům
Pavlovi a Petře Otradovcovým, bytem Střezimíř čp. 132, za cenu 150 Kč/m2. Konečná prodejní cena
pozemku bude stanovena na základě nového geometrického plánu. Všechny výdaje spojené
s pořízením GP, sepsáním kupní smlouvy a vkladem do KN ponese kupující. ZO pověřuje starostu obce
k podpisu kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.



Ad 8) Různé
 Ukončena rekonstrukce vodní nádrže v centru obce. Zpracovává se provozní a manipulační řád.
Poté kolaudace.
 Obecní hospoda čp.25 – dořešen výmaz omezení v KN s insolvenčním správcem, udělán přepis
odběru elektřiny u ČEZ, obec nabídla prostory firmám stavby koridoru k ubytování dělníků,
instalováno nové výčepní zařízení.
 Nově otevřený obchod – nájemce Petra Nováková.
 800 let – příprava programu - začátek pravděpodobně ve 14 hod., slavnostní část (sázení lípy u
zrekonstruované nádrže za účasti zástupců spolků), kulturní program v hospodě (zajištěn
Poprask od 18.hod., domlouvá se dechovka během odpoledne a vystoupení žáků hudebky),
občerstvení zajistí SDH, Lukáš Zíka zajistí koňský taxík po významných místech obce, které budou
nejen pro rodáky otevřeny k prohlídce (škola, kaple, kostel, hasičské muzeum, hasičárna).
 Žádost o dotaci na byty v čp.47 od Ministerstva financí byla zamítnuta bez možnosti odvolání.
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Rekonstrukce kapličky v Bonkovicích – odsouhlaseno provedení vstupních dveří a mříže.
Započala akce ČEZu – překládka vrchního el.vedení do země v Nové Střezimíři. V souběhu bude
provedena instalace veřejného osvětlení.
Hry bez hranic – řeší se nová pravidla. Menší počet členů v týmu. Ne povinnost, ale přednostní
právo vítězů na možnost uspořádat příští ročník soutěže.

Ad 12) Závěr
Tím byl pořad jednání vyčerpán a zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:55 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání
3) Rozpočtové opatření č. 3
Zápis byl vyhotoven dne 10. 7. 2019.

Zapisovatel:
Miloslava Mindlová

Ověřovatelé:

Starosta:

Jaruška Králová
Hana Pavlíková
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Bc. Miloš Jelínek

