Zápis č. 6 / 2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř
Místo konání: Střezimíř – kancelář Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110
Doba konání: 29. září 2020 od 16:30 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. Odpadové hospodářství – smluvní vztahy
5. Prodej částí obecních pozemků parc.č. 937, 934 a 907, KÚ Bonkovice
6. Aktualizace OZV – technoparty
7. Dotační akce v obci, informace
8. Rozpočtové opatření
9. Závěr
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř (dále též jako „zastupitelstvo“ nebo „ZO“) v 16:30 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).
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 rozšířit program o Kontrolu plnění usnesení (bod
č. 4) a Smluvní vztahy s obcí – ČEZ Distribuce (bod č. 8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Schválení programu
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Kontrola plnění usnesení
Odpadové hospodářství – smluvní vztahy
Prodej částí obecních pozemků parc.č. 937, 934 a 907, KÚ Bonkovice
Aktualizace OZV – technoparty
Smluvní vztahy s obcí – ČEZ Distribuce
Dotační akce v obci, vyhlášení VŘ – klubovna mladých hasičů, informace
Rozpočtové opatření
Závěr

• Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střezimíř schvaluje změněný program.
Výsledek hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
3) Volba zapisovatele a ověřovatelů
Starosta navrhl určit zapisovatelem Miloslavu Mindlovou a ověřovateli zápisu Jarušku Královou a Jiřího
Pejšu.
• Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střezimíř určuje zapisovatelem Miloslavu Mindlovou a ověřovateli zápisu Jarušku Královou
a Jiřího Pejšu.
Výsledek hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
4) Kontrola plnění usnesení
Zastupitelka paní Jaruška 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.
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5) Odpadové hospodářství – smluvní vztahy
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem výběrového řízení na svozovou firmu. Zopakoval, proč jsou nutné
změny v přístupu k problematice odpadového hospodářství obce.
• Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střezimíř souhlasí s rozhodnutím o výběru dodavatele ve veřejné zakázce na služby
s názvem „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – sdružení Voticko“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o
poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady s dodavatelem COMPAG VOTICE s.r.o., Klášterní 883, 259 01
Votice, IČO: 4754208 a dále pověřuje starostu ukončením smluvního vztahu předcházejícímu uzavření této
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
6) Prodej částí obecních pozemků parc.č. 937, 934 a 907, KÚ Bonkovice
Na základě zveřejněného záměru na prodej částí obecních pozemků byla doručena nabídka, kterou
zastupitelstvo projednalo.
• Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střezimíř schvaluje prodej částí obecních pozemků parc.č. 937, 934 a 907, KÚ Bonkovice za
150 Kč/m2 , kupující: Uttendorfsky Božena Maria, Colenbranderhof 9, 1065 BE, Amsterdam, Nizozemsko.
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.
7) Aktualizace OZV – technoparty
Starosta předložil po konzultaci s MV ČR nové znění Obecně závazné vyhlášky, která řeší problematiku tzv.
technoparty.
• Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o stanovení podmínek pro pořádání a
průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich
konáním (příloha č. 3).
Výsledek hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
8) Smluvní vztahy s obcí – ČEZ Distribuce
Starosta předložil k projednání Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného místa –
myslivna Bonkovice, čp.23. Jedná se o navýšení hodnoty jističe. V novém rozvaděči bude také oddělen
odečet spotřeby pro nový vrt vodovodu Bonkovice.
• Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (č.smlouvy 20_SOBS01_4121701832). Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu k podpisu smlouvy a smluvních dokumentů, které budou s touto akcí i v budoucnu souviset.
Výsledek hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
9) Dotační akce v obci, vyhlášení VŘ – klubovna mladých hasičů, informace
Zastupitelstvo obce projednalo podmínky VŘ na klubovnu mladých hasičů.
• Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střezimíř po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení dle podmínek poskytovatele
dotace - Program rozvoje venkova, kdy výzva a zadávací dokumentace bude zveřejněna na profilu zadavatele a
dále schvaluje znění výzvy a zadávací dokumentace ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s
názvem "Klubovna SDH Střezimíř - stavební úpravy a půdní vestavba".
Výsledek hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
•

Dopravní automobil JSDH byl předán dne 9.9.2020; obec již obdržela dotaci Ministerstva
vnitra – GŘ HZS ČR ve výši 450 000 Kč a z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši 300 000 Kč; z vlastních zdrojů
obec vynaložila 498 865 Kč.
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•
•
•

Posílení vodárenské soustavy – na obou vrtech (Střezimíř a Bonkovice) probíhá měření
vydatnosti vrtů – čerpací zkoušky. Dosavadní výsledky jsou velmi uspokojivé, následně
budou prováděny rozbory vody.
Půdní byty v čp. 47 – práce probíhají dle plánu.
Podlaha v sále čp. 25 – na celé ploše jsou již položeny nové parkety, práce budou
dokončeny přibližně do konce října.

10) Rozpočtové opatření
Starosta spolu s účetní předkládá ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2020.
• Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střezimíř schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 (příloha č. 4).
Výsledek hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

11) Závěr
Tím byl pořad jednání vyčerpán a zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.20 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání
3) Aktualizovaná Obecně závazná vyhláška č. 2/2020
4) Rozpočtové opatření č. 4/2020
Zápis byl vyhotoven dne 5.10. 2020
Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Starosta:

Miloslava Mindlová

Jaruška Králová
Jiří Pejša

Bc. Miloš Jelínek
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