Zápis č. 1 / 2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř
Místo konání: Střezimíř – kancelář Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110
Doba konání: 28. ledna 2019 od 19:00 hod.
Přítomni: Bc. Miloš Jelínek, Jaruška Králová, Hana Pavlíková, Jiří Pejša, Romana Dvořáková

Navržený program:

1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Volba zapisovatele a ověřovatelů
4) Komunální odpad – nová vyhláška (úprava ceny)
5) Vodné – úprava ceny
6) Rozpočtové opatření
7) Různé
8) Závěr
Ad 1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř (dále též jako „zastupitelstvo“ nebo „ZO“) v 19 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 bod „Dodatek ke smlouvě o úvěru“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střezimíř schvaluje dnešní rozšířený program.
Výsledek hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Volba zapisovatele a ověřovatelů
4) Komunální odpad – nová vyhláška (úprava ceny)
5) Vodné – úprava ceny
6) Rozpočtové opatření
7) Dodatek smlouvy o úvěru
8) Různé
9) Závěr

Ad 3) Volba zapisovatele a ověřovatelů
Starosta navrhl určit zapisovatelem Miloslavu Mindlovou a ověřovateli zápisu Romanu Dvořákovou a
Hanu Pavlíkovou
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střezimíř určuje zapisovatelem Miloslavu Mindlovou a ověřovateli zápisu Romanu
Dvořákovou a Hanu Pavlíkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Ad 4) Komunální odpad – nová vyhláška (úprava ceny)
Starosta předkládá ke schválení obecně závaznou vyhlášku č.1/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zároveň informuje o důvodech úpravy ceny místního poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu.
(příloha č. 3).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střezimíř schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Ad 5) Vodné – úprava ceny
Starosta informuje o vodním hospodářství obce a o důvodech úpravy ceny za odebranou vodu z obecních
vodovodů. Nové ceny jsou platné pro vodu odebranou v roce 2019, která se bude platit v roce 2020.
(příloha č. 4).
Zastupitelstvo obce Střezimíř bere informaci na vědomí.
Ad 6) Rozpočtové opatření
Starosta obce a účetní předkládá ke schválení Rozpočtové opatření č. 1 (příloha č. 5).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střezimíř schvaluje Rozpočtové opatření č. 1.
Výsledek hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Ad 7) Dodatek smlouvy o úvěru
Starosta obce předkládá ke schválení Dodatek č. 1 (příloha č. 6) smlouvy o úvěru č.0495005179 u ČS, a.s.
ze dne 18.12.2018. Odůvodnění uzavření dodatku – zpoždění podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě
nemovitosti čp. 25 s pozemkem (pohostinství ve Střezimíři) ze strany insolventního správce Zuzany
Šimíkové (dříve Singhové).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střezimíř schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0495005179 ze dne
18.12.2018 s Českou spořitelnou, a.s. a pověřuje starostu k jeho podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Ad 8) Různé
Starosta informuje:
 O dohodě s Městysem Borotín na posyp místních komunikací do Dobřejovů a Černotic. Obec
Střezimíř recipročně zajišťuje pluhování do Hatova.
 Dobře funguje hlášení závad veřejného osvětlení na obecní mail i mobil.
 Zpráva o plnění kontejneru na oděvy: 1,5 t za rok vytříděno pro charitu.
 Začala akce odbahnění vodní nádrže v centru obce, provádí firma Lesostavby Třeboň. Sediment
musí být vyvezen do 15.3.2019, vyváží se k nádraží na obecní pozemek schválený Odborem
životního prostředí Votice. Termín dokončení rekonstrukce je 30.9.2019. Akce je podpořena
dotací od Ministerstva zemědělství. Dbejte zvýšené opatrnosti v okolí staveniště. Na stavbu je
vstup nepovolaných osob zakázán!
 Pouť – z důvodu rekonstrukce návesní nádrže budou letos atrakce u hasičárny, zábava bude
v zasedačce OÚ v neděli 21.4.2019. Termín poutě 21.4.2019 letos vychází na Velikonoce.







Podle informací od pana RNDr. Miroslava Kebrta zdárně pokračuje administrativní příprava akce
na posílení vodních zdrojů v Bonkovicích a Střezimíři. Projekty nyní posuzuje Kraj. Po souhlasu
z Kraje budou schvalovat vodohospodáři ve Voticích průzkumné vrty. Schvalovací proces bude
trvat minimálně dva měsíce. Na akci bude obec žádat dotaci.
Pořizovatelem územní studie, která řeší plánované využití pozemků za hasičárnou, bytovkami a
dál k Nádraží je Odbor územního plánování Votice. Územní studie je dokument, jehož pořízení
nám ukládá nový územní plán obce. V budoucnu bude sloužit jako nutný podklad pro případné
žádosti o dotace např. na modernizaci sportoviště, či novou výstavbu bytových domů.
Od února 2019 budou upraveny úřední hodiny OÚ Střezimíř.

Ad 9) Závěr
Tím byl pořad jednání vyčerpán a zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:17 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání
3) OZV č. 1 / 2019
4) Informace o místních poplatcích
5) Rozpočtové opatření č. 1
6) Dodatek č. 1 smlouvy o úvěru č.0495005179

Zápis byl vyhotoven dne 6. 2. 2019

Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Miloslava Mindlová

Hana Pavlíková
Romana Dvořáková

Starosta:
Bc. Miloš Jelínek

