Obecní úřad Strančice
kontrolní výbor
Revoluční 383
251 63 Strančice

Výzva k provedení kontroly plnění usnesení
V souladu s ustanovením § 119 odst. 3 písm a) vyzývám kontrolní výbor zastupitelstva obce Strančice
k provedení kontroly plnění níže uvedených usnesení zastupitelstva a rady obce, zejm. s ohledem na
upřesnění uvedená v závorkách.
Výsledky kontroly plnění jednotlivých usnesení žádám sdělit např. prostřednictvím OÚ.
Usnesení zastupitelstva obce:
Z-11-01-08 Obecně závazná vyhláška Obce Strančice o místních poplatcích č. 2/2011 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.
Zastupitelstvo obce Strančice vydává: Obecně závaznou vyhlášku Obce Strančice o místních poplatcích
č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s tím, že článek 6 vyhlášky 2/2011 se
doplňuje o písmeno „n) zábor veřejného prostranství pro jiné účely. prostranství pro jiné účely 10 Kč.
(jak je dodržováno ustanovení čl. 6 písm. f) vyhlášky – např. reklamy fy. Camaret s.r.o. ve
Všechromech a Strančicích)
Z-10-05-05 Usnesení finančního výboru č.3/2011
Zastupitelstvo obce Strančice bere na vědomí usnesení č. 3 finančního výboru Zastupitelstva obce
Strančice.
bod 3) Pronájem rybníka na Předboři
FV doporučuje okamžitou výpověď smlouvy na pronájem rybníku v Předboři z důvodu její
nevýhodnosti. Doporučujeme rovněž konzultaci s právním zástupcem, vzhledem k chybějícímu datu
podpisu smlouvy je tato možná neplatná a není nutné respektovat výpovědní lhůtu. Zároveň FV
doporučuje transparentní a otevřenou nabídku pronájmu.
(kdy byla smlouva vypovězena, příp. prohlášena za neplatnou, jak bylo dále postupováno)
a bod 4) Pronájem chodníku ve Všechromech
FV doporučuje kontrolu smlouvy o pronájmu chodníku ve Všechromech právním zástupcem obce.
Doporučuje rovněž, aby nájemce doložil výši investice, nejlépe ve formě smlouvy o dílo, příp. faktury.
(kdy byla smlouva předložena právnímu zástupci obce, kdy a jak byl nájemce vyzván k doložení
požadovaných údajů)
Usnesení rady obce:
2/3 Chodník ve Všechromech, nabídky na PD, rozhodnutí o zadání
Usnesení: Rada vybrala za dodavatele projektové dokumentace na chodník na pozemku 425/2 v k.ú.
Všechromy (dle studie ing. Soukupa) pana ing. Galla. Cena nabídky je ve výši 11 000,- Kč bez DPH.
(jak a kdy bylo splněno zadání dodavateli)
2/10 City Plan – doplacení projektové dokumentace – cyklostezka
Rada ukládá OÚ doplatit firmě City Plan projektovou dokumentaci k územnímu řízení na cyklostezku
ve výši 17 600,- Kč. Rada ukládá tajemníkovi předložit do příští rady dokumenty týkající se jednání s
vlastníky pozemků dotčených projektem firmy City Plan na cyklostezku Strančice – Všechromy.
(jak a kdy bylo splněno předložení požadovaných materiálů radě)
R-10-03-14 Rada doporučuje Zastupitelstvu zařadit akci „Chodník ve Všechromech“ do návrhu plánu
akcí na rok 2011
(kdy – na které veřejné zasedání bylo předloženo zastupitelstvu k projednání)
R-10-04-11 Rada ukládá OÚ projednat s investorem řešení objízdné trasy a jejího dopravního značení a
předložit ho komisi pro dopravu a životní prostředí.

(jak a kdy bylo splněno)
R-11-04-10 Rada obce Strančice odkládá rozhodnutí o předávání dokumentů členům komise pro
územní rozvoj do dalšího jednání rady a ukládá tajemníkovi navrhnout do dalšího jednání řešení.
(kdy byl předložen návrh řešení)
R-11-04-11 Rada obce Strančice ukládá OÚ uvést textovou část platného ÚPO uveřejněnou na
internetových stránkách obce do souladu se schválenou závaznou částí ÚPO vč. jejích změn, a to zejm.
zapracováním změn provedených vyhl. č. 1/2005. Dále ukládá OÚ zveřejnit na internetových stránkách
všechny chybějící přílohy návrhu ÚPO.
(kdy byla vyhl. 1/2005 zapracována do textové části, kdy bylo zveřejněno, kdy byly doplněny chybějící
grafické přílohy – např. výkresy dopr. a tech. infrastruktury, VPS atd.)
R-11-06-06 Rada obce Strančice ukládá OÚ vyzvat firmu SAN JV k odstranění stavebního materiálu z
obecního pozemku 296/1 v k.ú. Strančice, a to do čtrnácti dnů.
(kdy bylo splněno, jak bylo kontrolováno splnění výzvy)
R-11-07-01 Rada obce Strančice pověřuje zpracovatele územního plánu, aby uvedli do souladu trasu
železnice evropského významu v návrhu územního plánu obce Strančice s dokumentací VÚC Pražského
regionu.
(podle komise ÚRV se jednalo o návrh zásad územního rozvoje, nikoli VÚC Pražský region, jak
dopadla jednání)
R-11-10-08 Rada obce Strančice pověřuje starostu jednáním s komisi územního plánování a výstavby o
způsobu předávání materiálů pro komisi výstavby a územního plánování.
(kdy a s kým bylo jednáno, s jakým závěrem)
R-11-10-21 Rada obce Strančice požaduje na tajemníkovi bezodkladně nejpozději do konce května
doplnit všechny povinně zveřejňované informace na www.epusa.cz a dále zveřejnit povinně zveřejňované
výroční zprávy dle zák. č. 106/1999 Sb.
(kdy byly doplněny povinně zveřejňované informace, kdy byly zveřejněny výroční zprávy za roky
2004-2010 – souvisí i s usnesením R-11-19-17)
R-11-13-04 Opakovaná výzva (639/11)
Rada obce Strančice pověřuje OÚ k zajištění opravy chodníku ve Všechromech (chybějící poklop
šachty) a opravu nesprávně provedeného odvodnění na chodníku ve Všechromech dle žádosti č.j.
638/2011 ze dne 12.5.2011.
(jak a kdy bylo splněno)
R-11-14-07 Rada obce Strančice svolává místní šetření v věci odvodnění ulice Vrbová na úterý
14.6.2011 v 19.00 hodin.
(kdo se šetření zúčastnil – protokol)
R-11-16-19 Rada obce Strančice bere na vědomí zápisy komise pro informatiku a média a ukládá
obecnímu úřadu, aby přesně popsal postup při jednání s developery při plánování výstavby na
rozvojových lokalitách a připravil texty plánovacích smluv pro jednotlivé lokality tak, aby se zajistilo
zasíťování (plyn, kanalizace, voda, ČOV silnice, osvětlení atd.) na rozvojových lokalitách od
potencionálních developerů.
(jak a kdy bylo splněno)
R-11-16-22 Rada obce Strančice souhlasí s uvolněním prostředků ve výši 6 000,- Kč na odměny za
první až třetí místo v soutěži studií přístavby budovy mateřské školy ve Strančicích.
(jak a kdy bylo splněno, které projekty byly vybrány)
R-11-17-10 Rada obce Strančice ukládá OÚ vyzvat vlastníka objektu č.p. 41 ve Strančicích k
bezodkladnému zajištění stavby před vstupem cizích osob - nejpozději do 15. srpna 2011, a následnému
provedení nezbytných udržovacích prací nebo odstranění stavby na základě předchozího povolení SÚ,
zahájení v termínu do 10/2011. Kopii výzvy adresovat SÚ Mnichovice.
(jak a kdy bylo splněno)

R-11-17-11 Rada obce Strančice ukládá OÚ vyzvat majitele pozemku č.parc. 121/7 v k.ú. Strančice k
bezodkladnému statickému zajištění stavby oplocení na hranici pozemku s ulicí Sokolská a provedení
následné opravy opěrné zdi na základě povolení SÚ Mnichovice (opěrná zeď výšky nad 1 m hraničící s
veřejným prostranstvím).
(jak a kdy bylo splněno)
R-11-20-19 Rada obce Strančice bere na vědomí zápis č. 7/2011 Komise pro informatiku a média. Rada
obce Strančice ukládá tajemníkovi aby aktualizoval stránky obce dle zápisu č. 7 mediální komise Rada
ukládá OÚ informovat ve všech dostupných médiích o záměru zřízení sluţby hromadného zasílání SMS.
(jak a kdy bylo splněno)
R-11-20-38 Rada obce Strančice pověřuje tajemníka obecního úřadu zkontrolovat nakládání s odpady u
právnických osob a podnikajících fyzických osob a v případě využívání systému obce přípravu smluv
včetně návrhu cen pro rok 2012.
(jak a kdy bylo splněno)
R-11-21-01 Rada obce Strančice ukládá starostovi projednat se žadatelem o užívání části obecního
pozemku č.parc. 230 v k.ú. Strančice řešení vlastnických vztahů k předmětné části pozemku (nájemní
smlouva, převod nemovitosti). Dále ukládá tajemníkovi prověřit v tomto smyslu situaci u navazujících
staveb a starostovi v případě nesrovnalostí vyvolat jednání s vlastníky o nápravě stavu.
(kdy a jak bylo splněno)
R-11-21-13 Rada obce Strančice doporučuje zastupitelstvu.
(jak a kdy bylo splněno)
R-11-22-20 Rada obce Strančice souhlasí s návrhem Ing. Bc. Aleny Adeltové, která požaduje, aby u
zápisů z jednání rady obce od prosince 2010 byly uvedeny jmenovité výsledky hlasování u všech
usnesení.
(jak a kdy bylo splněno)
Ve Všechromech dne 22.10.2011
Ing. Pavel Soukup
Všechromy 63
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