Zápis č. 2 / 2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř
Místo konání: Střezimíř – kancelář Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110
Doba konání: 11. března 2019 od 18:00 hod.
Přítomni: Bc. Miloš Jelínek, Romana Dvořáková, Jaruška Králová, Hana Pavlíková, Jiří Pejša
Hosté: příslušníci obvodního oddělení Policie ČR ve Voticích
Navržený program:
Zahájení
1) Schválení programu
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů
3) Informace o postupu prací rekonstrukce návesního rybníku
4) Informace k založení nové MAS
5) Informace k VŘ na svoz a likvidaci odpadů
6) Smluvní vztahy s obcí
7) Vyhlášení záměru prodeje obecního majetku
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). Navrhl program rozšířit o body Kontrola usnesení a Projednání podání
žádostí o dotace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střezimíř schvaluje dnešní rozšířený program.
Výsledek hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Zahájení
Schválení programu
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Kontrola usnesení
Projednání podání žádostí o dotace
Informace o postupu prací rekonstrukce návesního rybníku
Informace k založení nové MAS
Informace k VŘ na svoz a likvidaci odpadů
Smluvní vztahy s obcí
Vyhlášení záměru prodeje obecního majetku
Různé
Závěr
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Ad 3) Volba zapisovatele a ověřovatelů
Starosta navrhl určit zapisovatelem Miloslavu Mindlovou a ověřovateli zápisu Romanu Dvořákovou a
Jiřího Pejšu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střezimíř určuje zapisovatelem Miloslavu Mindlovou a ověřovateli zápisu Romanu
Dvořákovou a Jiřího Pejšu.
Výsledek hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Ad 4) Kontrola usnesení
Jaruška Králová, předsedkyně kontrolního výboru, informovala, že všechna usnesení z minulých období
jsou splněna.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Ad 5) Projednání podání žádostí o dotaci
a) Na výstavbu bytů z programu 298D2230 Ministerstva financí. Spoluúčast obce je 10 %. Žádost
musí být podána do 27.3.2019. Byt max. do 80 m2. Minimální dotace je 500 000 Kč na bytovou
jednotku. Starosta navrhuje využít této dotační příležitosti pro vestavbu dvou půdních bytů
v obecním domě čp.47.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střezimíř po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu bytů
z programu 298D2230 Ministerstva financí.
Výsledek hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
b) Na nákup dopravního automobilu z programu Generálního ředitelství HZS ČR – dotace pro
jednotky SDH obcí. Starosta informuje, že další rok je možno zažádat o dotaci na spolufinancování
dopravního automobilu z prostředků Středočeského kraje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střezimíř po projednání schvaluje podání žádosti na nákup dopravního
automobilu z programu Generálního ředitelství HZS ČR – dotace pro jednotky SDH obcí.
Výsledek hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Ad 6) Informace o postupu prací rekonstrukce návesního rybníku
Starosta obce seznámil veřejnost s postupem prací – rekonstrukce vodní nádrže ve Střezimíři. Nádrž po
rekonstrukci bude mít stejnou plochu jako dosud, stavba je v mírném předstihu, jednání s dodavatelskou
firmou je bez problémů. Starosta ukázal zastupitelům vzorky kameniva, kterým budou plněny gabiony.
Dva stožáry veřejného osvětlení jsou z bezpečnostních důvodů odpojeny. Dosud proběhly tři kontrolní
dny za účasti stavebního dozoru a stavbyvedoucího.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Ad 7) Informace k založení nové MAS
Starosta obce seznámil veřejnost s úvahami o založení nové MAS. Dosud je naše obec na území MAS
Krajina srdce. Na jednáních DSO Mikroregion Voticko se zvažují možnosti založení nové MAS. Výhodou by
mohlo být vyhlašování programů, které by byly lépe využitelné pro území ORP Votice.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Ad 8) Informace k VŘ na svoz a likvidaci odpadů
Podmínky svozu odpadů byly každoročně řešeny dodatkem k původní smlouvě; část obcí DSO
Mikroregionu Voticko uvažuje vypsání nového výběrového řízení na firmu pro odvoz a likvidaci odpadu.
Důvodem je zejména dosažení výhodnějších cen. Starosta doporučuje se ke společnému VŘ dopředu
připravit.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Ad 9) Smluvní vztahy s obcí
Projednání kupní smlouvy. Obci jsou nabízeny pozemky pod místní komunikací v katastru obce
Bonkovice, od autobusové zastávky k Dobřejovu. Nabídka majitele na odkup pozemků parc.č. 894/9,
894/17 a 894/18. Celkem 2440 m2 x 20 Kč/m2 = 48 800 Kč.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střezimíř schvaluje odkup pozemků v KÚ Bonkovice parc.č. 894/9, 894/17 a 894/18.
Celkem 2440m2 x 20 Kč/m2 = 48.800,- Kč a pověřuje starostu k podpisu KS.
Výsledek hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Ad 10) Vyhlášení záměru prodeje obecního majetku
Projednání vyhlášení záměru prodeje obecního pozemku. Jedná se o pozemek v KÚ Střezimíř, parc.č.
676/5. Starosta připomíná, že musí být dodržen způsob využití podle platného územního plánu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střezimíř schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku v KÚ Střezimíř, parc.č. 676/5.
Výsledek hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Ad 11) Různé
 Příslušníci obvodního oddělení PČR z Votic seznámili veřejnost a ZO s bezpečnostní situací
v regionu. Informovali o náborových výhodách. Informovali o kontrolách přetěžování vozidel
v souvislosti se stavbou koridoru.
 Letos si připomínáme 800 let výročí první zmínky naší obce (1219 – 2019). Návrh starosty
oslavu spojit s otevřením hospody na podzim o posvícení a srazem rodáků. Zajištění vhodných
reklamních předmětů. Výroční turistické známky (do termínu pochodu Praha-Prčice). Prezentace
na obecním webu a v Občasníku, který vyjde v květnu.
 Kamenný most přes dráhu u Stupčic – starosta podal informaci o vybraném technickém a
architektonickém řešení jeho nutné rekonstrukce, kterou majitel – Středočeský kraj – plánuje na
příští rok. Most bude z důvodu vyšší bezpečnosti jednosměrný a s jednostranným chodníkem.
Zůstane zachována původní klenba a nová železobetonová mostovka bude z vnějších stran
imitovat původní kamenné zdi.
 Starosta informoval o schůzce s manažerem České pošty, na které byly prezentovány podmínky
nabízené spolupráce na bázi Pošta partner. V diskusi se veřejnost i všichni zastupitelé vyslovili
pro zachování současného stavu fungování pošty v naší obci.
 Starosta informoval o konání schůze Honebního společenstva Střezimíř – Libenice, která bude 26.
3. 2019 v zasedací místnosti OÚ. Obec Střezimíř je navrhována za člena společenstva.
 Starosta obce předal důležitou informaci ohledně kůrovcové kalamity. Majitele a nájemce lesů
vyzval k aktivnímu přístupu k řešení tohoto problému. Majitelé lesů se mohou obracet se svými
dotazy na příslušného odborného lesního hospodáře, který je seznámí i s možnostmi získání
dotací.
 Dotaz na obchod s potravinami - obnovení odpolední otvírací doby a výše příspěvku na provoz se
bude projednávat na příštím jednání ZO.
 Dotaz na termín opravy kapličky na návsi v Bonkovicích - dotace od Ministerstva zemědělství je
přiznána, realizace bude do konce září 2019.
 O uplynulém víkendu proběhl ve škole rekvalifikační kurz obsluhy motorových pil pro JSDH.
Romana Dvořáková děkuje organizátorům za vzornou přípravu prostor, občerstvení a řeziva
k praktickým zkouškám.
 Poděkování starosty všem organizátorům za přípravu oslavy MDŽ.
Ad 12) Závěr
Tím byl pořad jednání vyčerpán a zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:45 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání
Zápis byl vyhotoven dne 18. 3. 2019.
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Starosta:

Miloslava Mindlová

Bc. Miloš Jelínek

Jiří Pejša
Romana Dvořáková

3

