Zápis č. 5 / 2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř
Místo konání: Střezimíř – kancelář Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110
Doba konání: 9. září 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) Smluvní vztahy s obcí – vyhlášení záměru prodeje obecního majetku, smlouvy s ČEZ
6) Projednání přípravy stavebních pozemků v lokalitě Střezimíř Nádraží
7) Odpadové hospodářství – projednání společného postupu v rámci ORP Votice
8) Projednání nového řádu veřejného pohřebiště
9) Organizace oslav 800. výročí obce
10) Různé
11) 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 z programu vypustit bod č. 8 Projednání nového řádu veřejného
pohřebiště, protože nový řád nebyl dosud schválen krajským úřadem.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zahájení
Schválení programu
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Kontrola usnesení
Smluvní vztahy s obcí – vyhlášení záměru prodeje obecního majetku, smlouvy s ČEZ
Projednání přípravy stavebních pozemků v lokalitě Střezimíř Nádraží
Odpadové hospodářství – projednání společného postupu v rámci ORP Votice
Organizace oslav 800. výročí obce
Různé
Závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střezimíř schvaluje změněný 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 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.
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Ad 4) Kontrola usnesení
Zastupitelka paní Králová seznámila členy zastupitelstva s provedenou kontrolou usnesení a konstatovala,
že všechna usnesení jsou splněna nebo se plní průběžně.
Zastupitelstvo obce Střezimíř bere zprávu na vědomí.
Ad 5) Smluvní vztahy s obcí – vyhlášení záměru prodeje obecního majetku, smlouvy s ČEZ


ZO projednalo záměr prodeje části pozemku p.č. 686 KÚ Střezimíř – cca 70 m2 (příloha č.3).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střezimíř schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 686 v KÚ
Střezimíř.
Výsledek hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.



Smlouvy s ČEZ
ZO projednalo smlouvu k akci ČEZ Distribuce, a.s. a dohodu o umístění stavby na pozemku p.č.
218/2 – týká se vybudování kabelového vedení – zasíťování stavebních parcel v lokalitě pod
bytovkami s příloží kabelu veřejného osvětlení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střezimíř schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. Střezimíř –KNN – p.č. 218/2, IV-12-6022868/VB/2.
ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy a následných smluvních dokumentů k této akci.
Výsledek hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Ad 6) Projednání přípravy stavebních pozemků v lokalitě Střezimíř Nádraží
Starosta seznámil zastupitele s problematikou nových stavebních parcel v lokalitě Střezimíř Nádraží a
navrhl zahájit přípravu těch pozemků, u kterých není omezení ochranným pásmem současné železniční
dráhy – parc.č. 248/3, KÚ Střezimíř.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střezimíř se po projednání shodlo na přípravě 3 stavebních pozemků na parc.č. 248/3
v KÚ Střezimíř a pověřuje starostu k jednáním o vypracování GP a zajištění jejich zasíťování (projekt,
realizace).
Výsledek hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Ad 7) Odpadové hospodářství – projednání společného postupu v rámci ORP Votice
Starosta informoval zastupitele o společném postupu okolních obcí při zpracování nové strategie
odpadového hospodářství a navrhl zapojit naši obec do tohoto společného projektu.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje zpracování Strategie odpadového hospodářství obce a následného vyhlášení
výběrového řízení na systém odpadového hospodářství ve spolupráci s obcemi Mikroregionu Voticko zpracovatelem strategie bude fa ARCH consulting, s.r.o. za nabídkovou cenu max. 40 Kč,-/obyv. za zpracování
strategie a max. 12 Kč-,/obyv. za výběrové řízení.
Výsledek hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Ad 8) Organizace oslav 800. výročí obce 19. 10 .2019
 Přípravy průběžně pokračují. Prostory obecní hospody postupně uklízejí dobrovolníci z obce,
zprovozňuje se ústřední topení, opraveny už jsou odpady, opravují se svítidla, byla zčásti
opravena výmalba sálu a instalováno nové výčepní zařízení. Do zápůjčky jsou zajištěny stoly a
židle.
 Tiskárna ABC Chotoviny tiskne reklamní letáky, pozvánky a plakáty.
 Zajištěn skákací hrad – jeho instalace jen za dobrého počasí.
 Za dobrého počasí bude v den oslav v provozu i železniční drezína v areálu žel.stanice.
 Odpoledne bude hrát dechovka „Muzikanti z Milevska“, večer „Poprask“.
 Je podaná žádost o dotaci na akci z fondu hejtmanky Středočeského kraje
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Ad 9) Různé
 11. 9. bude slavnostní zahájení ražby tunelu Mezno u portálu od Střezimíře (instalace sošky
sv.Barbory),
 19. 9. se kolauduje zrekonstruovaná vodní nádrž ve Střezimíři
 Je dokončena oprava kapličky v Bonkovicích.
 Byl zahájen školní rok ZUŠ – hudebního oboru ve škole ve Střezimíři. Kapacita dětí je naplněna.
 Došlo ke krádeži kontejneru na odpad na nádraží, obec řeší možnosti zajištění majetku pomocí
kamer
Ad 10) Závěr
Tím byl pořad jednání vyčerpán a zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20.05 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání
3) Záměr prodeje části pozemku p.č. 686 KÚ Střezimíř
Zápis byl vyhotoven dne 11.9.2019.

Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Starosta:

Miloslava Mindlová

Romana Dvořáková

Bc. Miloš Jelínek

Jiří Pejša
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