Stručně k březnovému zasedání zastupitelstva:
- poprvé od voleb byl zvolen jedním z ověřovatelů člen opozice - Ing. Jančík (OÚ mu však opakovaně
odmítl poslat zápis e-mailem a trval na jeho ověření pouze osobně na úřadě);
- zastupitelstvo přijalo námitky Ing. Jarošové proti zápisu z minulého zasedání, námitky Ing. Soukupa
zastupitelstvo opět zamítlo (přestože byly opět doloženy zvukovým záznamem zasedání);
- zastupitelstvo i přes nesouhlas a výhrady opozice schválilo rozpočet na rok 2015, není v něm zahrnuta
např. položka na zřízení obecní policie, kterou vedení občanům už dlouho slibuje, vedení obce prý neví,
kolik bude stát přístavba MŠ a proto si v rozpočtu nechává rezervu skoro 5 mil. Kč;
- bylo schváleno poskytnutí bezúročného překlenovacího úvěru TJ Sokol Strančice na rekonstrukci
tenisových kurtů v případě získání dotace;
- přes výhrady opozice byla schválena nová obecní vyhláška o odpadech vč. přílohy, podle které se
např. kovový odpad smí ukládat pouze do nádoby umístěné u sběrných surovin (zdarma) nebo přímo do
těchto sběrných surovin ve Strančicích (podle ceníku firmy); podle ujištění pracovníka Ministerstva vnitra
však odvezení šrotu do jiné sběrny je možné (přímo podle zákona o odpadech) a nelze ho prý posuzovat
jako porušení obecní vyhlášky; ceny svozů samozřejmě zůstaly zachovány, i když ve skutečnosti
neodpovídají cenové nabídce společnosti Marius Pedersen, jak minule tvrdil starosta;
- obec přes výrazný nesouhlas opozice schválila směnu pozemků získaných původně pro stavbu domu
pro seniory za pozemek s vilou „Stýblovka“, na kterém by údajně chtělo vedení obce uskutečnit tento
záměr; svou polohou jsou nově získané pozemky pro tuto stavbu výhodnější, obec však směnou přichází
celkem o 2398 m2 pozemků (z celkových 9691 m2) a získává ruinu vily, kterou bude muset na své
náklady odstranit; při porovnání zastavitelných ploch pozemků obec přichází o cca 2100 m2 (z původních
4750), a to vše bez jakéhokoliv finančního vyrovnání; odhad ceny směňovaných nemovitostí vedení obce
nenechalo zpracovat a nebyl tudíž předložen zastupitelstvu k posouzení výhodnosti směny;
- zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene pro kanalizací pod tratí ČD;
- zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis kontrolního výboru obsahujícího řadu podivností, ale i
doporučení přikládat podané námitky proti zápisu ze zasedání vždy k příslušnému zápisu s informací, zda
námitky byly přijaty či nikoliv;
- obec nebude prozatím žádat o převod státních pozemků pod stezkou ze Všechrom k drážnímu domku
proto, že podle starosty to podle zákona není možné (zákon to však umožňuje, informace podané
starostou se nezakládají na pravdě);
- návrh na omezení rychlosti u dětského hřiště na návsi ve Všechromech byl zastupiteli vládnoucí strany
opět zamítnut s odůvodněním, že podle písemného vyjádření toto opatření policie nedoporučuje; tato
informace se opět nezakládá na pravdě, všechny dotčené orgány s návrhem souhlasily;
- zastupitelé vládnoucí strany zrušili směrnici pro zadávání veřejných zakázek, místo toho, aby ji
upravili podle novelizovaného zákona nebo přijali novou, jak doporučil před dvěma lety právník obce;
- byl schválen návrh na stanovení názvů prodloužených částí ulic v lokalitě pod Habrovcem v souladu s
názvy stávajících částí;
- byl schválen návrh na podání dotace na dovybavení jednotky dobrovolných hasičů ve Svojšovicích se
spoluúčastí obce do 20% (max. výše dotace je 200 tis. Kč);
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