Návrh na zápis č. Z-16-01
ze zasedání Zastupitelstva Obce Strančice
ze dne 7. března 2016 ve Strančicích.

Zahájeno: v …..hodin
Přítomni: Ing. Ivana Fiedlerová, Miloslav Janda, Ing. Hana Jarošová, Ing. Jiří Jančík, Ing.
Josef Janovský, Ladislav Král, Karel Řepka ml., Karel Řepka st., Ing. Pavel Soukup, Jiří
Šindelář, Zdeněk Vašíček, Ing. Vladimír Vávra, Mgr. Michaela Mládková, Ing. Martin
Hrdlička, Ing. Roman Šimáně.

Omluveni:
Neomluveni:
Je přítomno ……. členů zastupitelstva z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva,
takže zastupitelstvo je usnášení schopné.

Jako zapisovatele navrhuji:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Jako zapisovatel byl schválen:

Jako ověřovatele zápisu navrhuji: .
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni:
Z-16-01-01 Program Zastupitelstva obce Strančice

Předkladatel: starosta obce
Důvodová zpráva: Starosta obce navrhl v souvislosti s činností obecního úřadu a potřebami
obce Strančice program Zastupitelstva obce Strančice. O tomto programu a současně o
konaném zasedání zastupitelstva v souladu s požadavkem ustanovení § 93 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecní úřad informoval mj.
formou vyvěšení pozvánky na úřední desce.
Po tomto vyvěšení pozvánky obecní úřad obdržel dva návrhy zastupitelky paní Ing. Hany
Jarošové na projednání v rámci veřejného zastupitelstva, která, ačkoliv až po vyvěšení
pozvánky, využila svého práva ve smyslu ust. § 94 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, předkládat návrhy na pořad jednání zastupitelstva.
Pan starosta navrhuje tyto návrhy zařadit do programu jednání zastupitelstva.

Návrh usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje zařazení návrhů paní Ing.
Jarošové do programu Zastupitelstva obce Strančice.

Diskuse:
Hlasování:
Pro:
Proti: …(…)
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Zdrželi se:…(…)
Usnesení č………. přijato.
Pan starosta navrhuje schválit program uvedený v níže uvedeném znění.

Návrh usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje tento program Zastupitelstva
obce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

Strančice:
Schválení programu
Rozpočet obce Strančice na rok 2016
Rozpočtové opatření obce Strančice č. 1/2016
Zpráva o uplatňování územního plánu obce Strančice
Změna územního plánu obce Strančice
Námitky starosty obce Strančice proti zápisu Z-14-01-16
Námitky zastupitele obce Strančice proti zápisu Z-15-01
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6007991/001
Strančice, Březová-kNN-č.p. 180/63, mezi obcí Strančice a ČEZ Distribuce
Dohoda o splátkách
Cyklostezka Do Prahy na kole-úsek Mnichovice-Kolovraty
Žádost TJ Sokol Strančice o mimořádný příspěvek
Rezignace členky kontrolního výboru
Volba člena kontrolního výboru
Zpráva kontrolního výboru ze dne 22.2.2016
Obecně závazná vyhláška obce Strančice č. 5/2015, o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
Obecně závazná vyhláška obce Strančice č. 3/2015, o místních poplatcích
Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva dle
ust. § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ve spojení s
nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstva, v platném znění
Kontrola výkonu samostatné působnosti obce provedené Ministerstvem
vnitra ČR
Omezení tranzitní dopravy na území obce Strančice
Podání připomínek proti zrušení přechodů pro chodce na silnici III/107
do Svojšovic
Veřejná rozprava

Diskuse:
Hlasování:
Pro:
Proti: …(…)
Zdrželi se:…(…)
Usnesení č. Z-16-01-01………. přijato.
Z-16-01-02 Rozpočet obce Strančice na rok 2016
Předkladatel: starosta obce
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Důvodová zpráva: Návrh rozpočtu obce Strančice byl řádně zveřejněn. Rada obce
Strančice návrh rozpočtu na rok 2016 projednala, s návrhem souhlasí a doporučuje
Zastupitelstvu obce Strančice rozpočet Obce Strančice na rok 2016 schválit.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje rozpočet Obce Strančice na rok
2016 dle zveřejněného návrhu, který je součástí tohoto usnesení jako jeho příloha.
Diskuse:

Hlasování:
Pro:
Proti: …(…)
Zdrželi se: …(…)
Usnesení č. Z-16-01-02………. přijato.
Z-16-01-03 Rozpočtové opatření obce Strančice č. 1/2016
Předkladatel: starosta obce
Důvodová zpráva: Návrh rozpočtu Obce Strančice byl řádně zveřejněn. Poté se ukázala
potřeba zařadit mezi akce obce Strančice ještě níže uvedené účelové výdaje:
• Vypracování projektové dokumentace na přístavbu Základní školy Strančice, okres
Praha – východ – částka ve výši 100.000,- Kč
• Mimořádný příspěvek TJ Sokol Strančice – částka ve výši 100.000,- Kč
• Akce Stýblovka – 1.600.000,- Kč
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, je zastupitelstvo obce oprávněno provádět rozpočtová opatření.
Zastupitelstvo obce může prováděním rozpočtových opatření pověřit i jiný orgán obce.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje rozpočtové opatření obce
Strančice č. 1/2016, které je součástí tohoto usnesení jako jeho příloha.

Diskuse:
Hlasování:
Pro:
Proti: …(…)
Zdrželi se:…(…)
Usnesení č. Z-16-01-03………. přijato.
Z-16-01-04 Zpráva o uplatňování územního plánu Strančice
Předkladatel: starosta obce Strančice
Důvodová zpráva: Územní plán Strančice (dále jen ÚP) byl vydán Zastupitelstvem obce
Strančice dne 25. 6. 2012 pod č. usnesení Z-12-03-02 s tím, že nabyl účinnosti dne 12. 7.
2012.
ÚP byl zpracován a vydán v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“).
Zpráva o uplatňování ÚP vychází zejména z ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona a z
ustanovení § 15 vyhlášky 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a způsobu evidence územně
plánovací činnosti.
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Dle ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel územního plánu předloží
zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let od vydání územního plánu a poté pravidelně
nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období.
V souladu s platnou právní úpravou přistoupil pořizovatel ke zpracování návrhu Zprávy o
uplatňování územního plánu Strančice a jejímu projednání dle příslušných ustanovení
stavebního zákona.
Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Strančice za uplynulé období 6/2012 –
11/2015 byl ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona před jeho předložením
ke schválení zastupitelstvem obce projednán s dotčenými orgány a krajským úřadem a
sousedními obcemi. Protože nevyplynul požadavek na změnu územního plánu Strančice,
navrhuje pořizovatel ponechat územní plán Strančice ve stávajícím znění, beze změny.
Zpráva o uplatňování územního plánu Strančice byla předložena Radě obce
Strančice a ta ve svém usnesení R- 16-03-05 ze dne 8.2.2015 doporučila zastupitelstvu v
souladu s ustanovením § 6 odst. 5, písm. e) stavebního zákona schválit její znění.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje Zprávu o uplatňování územního
plánu Strančice ze dne 25. 1. 2016.

Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti: (……)
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-16-01-04….. přijato.
Z-16-01-05 Změna územního plánu obce Strančice

Předkladatel: starosta obce Strančice
Důvodová zpráva: Dne 25.9.2015 byla Obecnímu úřadu Strančice doručena žádost firmy
KM –PRONA, a.s. o pořízení změny územního plánu Strančice pro pozemky parc. č. 199/3,
199/4, 199/5, 201/8, 201/47 a st. 108 v k.ú. Všechromy z plochy dopravní infrastruktury
trvalých travních porostů na občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední. Rada
obce Strančice svým usnesením č. R-15-23-03 ze dne 12. 10. 2015 zastupitelstvu souhlas
s pořízením Změny č. 1 Územního plánu Strančice nedoporučila. O věci jednalo
Zastupitelstvo obce Strančice a vydalo usnesení č. Z-15-04-11, kterým odložilo své
rozhodnutí.
V současné době Krajský úřad Středočeského kraje projednává 2. aktualizaci Zásad
územního rozvoje Středočeského kraje. V této dokumentaci bude s největší
pravděpodobností upravována trasa železničního koridoru na našem území. Dle § 54 odst.
5 zákona 183/2016 Sb., o územním plánování a stavebním řádu je obec povinna uvést do
souladu územní plán s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem a
následně schválenou politikou územního rozvoje. Do té doby nelze rozhodovat podle částí
územního plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací následně vydanou
krajem nebo s politikou územního rozvoje.
Po vydání Zásad územního rozvoje Středočeského kraje bude nutné v budoucnu provést
změnu územního plánu Strančice.
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V rámci této změny je možné přijímat podněty od občanů na změnu územního plánu.
Z toho vyplývá, že i společnost KM PRONA, a.s. bude moci podat žádost o změnu
územního plánu, která by byla projednávána společně.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice, dle § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nesouhlasí s
pořízením Změny č. 1 Územního plánu Strančice.

Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti: (….)
Zdrželi se: .. (…….)
Usnesení č. Z-16-01-05.……… přijato.
Z-16-01-06 Námitky starosty obce Strančice proti zápisu Z-14-01-16
Předkladatel: starosta obce
Důvodová zpráva: Starosta obce využívá ve smyslu ustanovení § 95 odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, institutu námitek a navrhuje upravit zápis ze
zastupitelstva č. Z-14-01-16 ze dne 7. listopadu, neboť tento zápis neobsahuje usnesení,
které bylo přijato na tomto zasedání zastupitelstva obce a také neobsahuje průběh a
výsledek hlasování o dalších návrzích na projednání přednesených členem zastupitelstva
obce. Proto starosta navrhuje upravit zápis v bodu Z-14-01-16 v níže uvedeném znění:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje úpravu zápisu ze dne 7.11.2014
pod bodem Z-14-01-16 v tomto znění:
Z-14-01-16 Veřejná rozprava
Ing. Pavel Soukup požádal o zařazení svých návrhů na jednání zastupitelstva obce.
Diskuze: V diskuzi vystoupili ing. Soukup a starosta obce Jiří Šindelář.
Starosta obce nechal hlasovat o zařazení bodu na jednání zastupitelstva obce - volba
osadního výboru.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 4
Zdrželi se: 3
Usnesení bylo přijato.
Ing. Soukup přednesl následující návrhy k projednání.
Název: Žádost o zřízení Osadního výboru Všechrom
Obsah:
Návrh směrnice pro činnost OV
Důvodová zpráva
Návrh usnesení (3x)
Důvodová zpráva: Obyvatelé Všechrom se na veřejné schůzi konané dne 23.10.2014
shodli, že chtějí pro část obce Všechromy opět zřídit osadní výbor, navrhli jeho členy a
předsedu a pověřili Ing. Soukupa podáním návrhu na zřízení OV zastupitelstvu obce.
Návrh usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Strančice v souladu s § 120 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, zřizuje pro část obce Všechromy osadní výbor s názvem „Osadní
výbor Všechrom“ a podle § 120 odst. 2 jmenuje členy výboru Ing. Pavla Soukupa, Michala
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Šťastného, Romana Ptáka, Lucii Nedbalovou, Bc. Nicolu Pfortnerovou, Jaroslava Procházku
a Karla Semeráka.
Návrh usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Strančice v souladu s § 120 odst. 3 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, volí předsedou výboru Michala Šťastného.
Návrh usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje předložený návrh Směrnice
pro činnost Osadního výboru Všechrom a ukládá zaměstnancům obecního úřadu seznámit
se s jejím obsahem a řídit se jím.
Diskuze: Vystoupil Ing. Vávra s dotazem a Ing. Soukup a podal vysvětlení k návrhu.
Ing. Soukup opětovně přečetl návrh usnesení
Návrh usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Strančice v souladu s § 120 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, zřizuje pro část obce Všechromy osadní výbor s názvem „Osadní
výbor Všechrom“ a podle § 120 odst. 2 jmenuje členy výboru Ing. Pavla Soukupa, Michala
Šťastného, Romana Ptáka, Lucii Nedbalovou, Bc. Nicolu Pfortnerovou, Jaroslava Procházku
a Karla Semeráka.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 4
Zdrželi se: 3
Usnesení č. 1 k návrhu Ing. Soukupa bylo přijato.
Ing. Soukup přednesl návrh č. 2:
Návrh usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Strančice v souladu s § 120 odst. 3 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, volí předsedou výboru Michala Šťastného.
Diskuze: Ing. Vávra navrhl, aby se pan Šťastný představil. Ing. Soukup uvedl, že se pan
Šťastný nedostavil.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 5
Zdrželi se: 6
Usnesení č. 2 k návrhu Ing. Soukupa nebylo přijato.
Starosta obce navrhl, aby se o tomto bodu znovu hlasovalo dne 15. 12. 2014.
Ing. Soukup přednesl svůj třetí návrh usnesení:
Návrh usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje předložený návrh Směrnice
pro činnost Osadního výboru Všechrom a ukládá zaměstnancům obecního úřadu seznámit
se s jejím obsahem a řídit se jím.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 6
Zdrželi se: 5
Usnesení č. 3 k návrhu Ing. Soukupa nebylo přijato.
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Ing. J. Jančík vznesl požadavek, zda by nebylo možno stanovit rok dopředu přesná data
jednání zastupitelstva. Starosta sdělil, že to možné není, protože svolání je mj. odvislé od
aktuálních problémů, které je nutné řešit a ty se naplánovat nedají.
Paní Fialová vznesla návrh, aby obec přijala vyhlášku zaručující nedělní klid. Odkazovala na
hluk ze stavby, apod. Místostarosta reagoval s tím, že toto není možné zavést, protože to
Ministerstvo vnitra nepovolí.
Ing. Vávra informoval o úvahách na zřízení Obecní policie ve Strančicích. V této věci již
probíhají předběžná jednání a konzultace s příslušnými orgány. Uvedl také, že rozpočet na
jednoho příslušníka OP činí na rok cca 400 000,- Kč, a je třeba ještě zvážit možnost účasti
dalších obcí, aby náklady byly co nejnižší.
Paní Hupcejová vystoupila za Mateřské centrum Lodička se žádostí o prodloužení nájmu v
obecních prostorech. Přála si rovněž předvést prezentaci tohoto centra. Starosta ji požádal
o zaslání žádosti o prodloužení nájmu, vč. vyčíslení všech nákladů. Prezentaci v rámci
zasedání zastupitelstva nepřipustil s tím, že toto na jednání nepatří a lze ji promítnout
zájemcům po skončení oficiální části jednání.
Hlasování:
Pro:
Proti: (….)
Zdrželi se: .. (…….)
Usnesení č. Z-16-01-06 ……… přijato.
Z-16-01-07 Námitky zastupitele obce Strančice proti zápisu Z-15-01

Předkladatel: Ing. Pavel Soukup
Důvodová zpráva: V souladu s ustanovením § 95 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
podávám tyto námitky proti zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Strančice č. Z-15-01 ze
dne 16. 3. 2015:
1.
K bodu Z-15-01-01: V diskuzi uvedeno chybné jméno Ing. Josef Soukup.
Návrh: Opravit jméno na Ing. Pavel Soukup.
2.
K bodu Z-15-01-10: požadoval jsem uvést předkladatele návrhu, v zápise je tento
požadavek uveden jako protinávrh, předkladatel však není přesto uveden.
Návrh: Doplnit předkladatele návrhu.

Diskuse:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje úpravu ukládá OÚ Strančice
upravit zápis ze zastupitelstva ze dne 16. 3. 2015 takto:
1.
V bodě Z-15-01-01 opravit jméno na Ing. Pavel Soukup.
2.
K bodu Z-15-01-10: uvést předkladatele návrhu, kterým byl Pavel Soukup.

Hlasování:
Pro:
Proti: (….)
Zdrželi se: .. (…….)
Usnesení č. Z-16-01-07……. přijato.
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Z-16-01-08 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-126007991/001 Strančice, Březová-kNN-č.p.180/63, mezi Obcí Strančice a ČEZ
Distribuce, a.s.
Předkladatel: starosta obce Strančice
Důvodová zpráva: Obecní úřad Strančice obdržel návrh smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IP-12-6007991/001 Strančice, Březová-kNN-č.p.180/63, mezi
Obcí Strančice a ČEZ Distribuce, a.s. v rozsahu geometrického plánu č. 1032-9879/2015
potvrzeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha –
východ dne 8. 6. 2015 pod číslem PGP-1283/2015-209.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Strančice schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IP-12-6007991/001 Strančice, Březová-kNN-č.p.180/63, mezi
Obcí Strančice a ČEZ Distribuce, a.s., v rozsahu geometrického plánu potvrzeného
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha – východ dne
8. 6. 2015 pod číslem PGP-1283/2015-209 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti: (……)
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-16-01-08….. přijato.
Z-16-01-09 Dohoda o splátkách
Předkladatel: starosta obce Strančice
Důvodová zpráva: Pan R..... K......, trvale bytem Revoluční 351, 251 63 Strančice, je
dlužníkem obce Strančice, a to z titulu dlužného nájemného. Dluh se sestává:
• z pohledávky ve výši 29.805,- Kč z exekučního příkazu exekutorky JUDr. Ivy
Vychopeňové ze dne 29.1.2015 pod č. j. 170 EX 1485/14-19 a dále
• z částky ve výši 106.000,- Kč z titulu dlužného nájemného.
Na základě výzvy obecního úřadu se pan K..... dostavil k jednání, svůj dluh písemně
uznal a současně požádal o splácení dluhu ve splátkách ve výši 500,- Kč měsíčně. Dle
zjištění exekutorky pan K...... nedisponuje žádným majetkem, takže jiná možnost vymoci
citovaný dluh v současnosti není. Jeho jediným příjmem je invalidní důchod.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Strančice:
I. schvaluje dohodu o splátkách mezi panem R......... K........, datum narození
........1957, č. OP ..............., trvale bytem Revoluční 351, 251 63 Strančice, jako
dlužníkem a Obcí Strančice jako věřitelem s tím, že citovaný pan K....... bude k 15. dni
každého kalendářního měsíce hradit Obci Strančice částku ve výši 500,- Kč pod ztrátou
výhody splátek, jestliže by jednu ze splátek neuhradil.
II. pověřuje starostu obce Strančice tuto smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení
jménem obce uzavřít.

Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti: (……)
Zdrželi se: 0
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Usnesení č. Z-16-01-09…… přijato.
Z-16-01-10 Cyklostezka Do Prahy na kole-úsek Mnichovice-Kolovraty
Předkladatel: starosta obce Strančice
Důvodová zpráva: Zastupitelstvu obce Strančice je předložena ke schválení Smlouva o
spolupráci veřejných zadavatelů č. 661/2015/OS mezi Městem Říčany, IČ: 00240702, se
sídlem Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany, Městskou částí Praha – Kolovraty, IČ:
00240346, se sídlem Mírová 364, Praha 10-Kolovraty, Obcí Světice, IČ: 00240826, sídlem
U Zvoničky 179, Světice, Obcí Všestary, sídlem Jaroslava Baťchy 141, Všestary, PSČ 251
63, Obcí Strančice, IČ: 00240788, sídlem Revoluční 383, Strančice, PSČ 251 63, Městem
Mnichovice, sídlem Masarykovo nám. 83, Mnichovice, PSČ 251 63, IČ: 00240478. Citovaná
smlouva souvisí s projektem Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice-Kolovraty,
na kterém se obce Strančice má zájem podílet. Rada obce Strančice tuto smlouvu schválila
dne 9. 11. 2015.
Obec Strančice obdržela oznámení od MěÚ Říčany, kanceláře starosty, o výběru
nejvhodnější nabídky, jímž byl vybrán dodavatel pro společnou veřejnou zakázku PD
Cyklostezka. MěÚ Říčany žádá, aby obec Strančice schválila návrh smlouvy o dílo
Projektová dokumentace – Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice – Kolovraty,
mezi Městem Říčany, IČ: 00240702, se sídlem Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany,
mezi Městskou částí Praha – Kolovraty, IČ: 00240346, se sídlem Mírová 364, Praha 10Kolovraty, Obcí Světice, IČ: 00240826, sídlem U Zvoničky 179, Světice, Obcí Všestary,
sídlem Jaroslava Baťchy 141, Všestary, PSČ 251 63, Obcí Strančice, IČ: 00240788, sídlem
Revoluční 383, Strančice, PSČ 251 63, Městem Mnichovice, sídlem Masarykovo nám. 83,
Mnichovice, PSČ 251 63, IČ: 00240478, jejímž předmětem je:
a)
realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku na zhotovení projektové
dokumentace pro provedení stavby
b)
Spolupráce při zpracování žádosti o dotaci na financování Projektu
c)
Realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce
d)
Realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku na výkon technického dozoru
investora a zajištění BOZP. V termínu 30 dnů od podpisu této smlouvy je splatná část
nákladů, která pro obec Strančice představuje částku ve výši 60.500,- Kč.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje:
I. uzavření Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů č. 661/2015/OS mezi Městem
Říčany, IČ: 00240702, se sídlem Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany,
Městskou částí Praha – Kolovraty, IČ: 00240346, se sídlem Mírová 364, Praha
10-Kolovraty, Obcí Světice, IČ: 00240826, sídlem U Zvoničky 179, Světice, Obcí
Všestary, sídlem Jaroslava Baťchy 141, Všestary, PSČ 251 63, Obcí Strančice,
IČ: 00240788, sídlem Revoluční 383, Strančice, PSČ 251 63, Městem
Mnichovice, sídlem Masarykovo nám. 83, Mnichovice, PSČ 251 63, IČ: 00240478
II. uzavření Smlouvy o dílo Projektová dokumentace – Cyklostezka Do Prahy na kole –
úsek Mnichovice – Kolovraty mezi Městem Říčany, IČ: 00240702, se sídlem
Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany, Městskou částí Praha – Kolovraty, IČ:
00240346, se sídlem Mírová 364, Praha 10-Kolovraty, Obcí Světice, IČ:
00240826, sídlem U Zvoničky 179, Světice, Obcí Všestary, sídlem Jaroslava
Baťchy 141, Všestary, PSČ 251 63, Obcí Strančice, IČ: 00240788, sídlem
Revoluční 383, Strančice, PSČ 251 63, Městem Mnichovice, sídlem Masarykovo
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nám. 83, Mnichovice, PSČ 251 63, IČ: 00240478, jejímž předmětem je zhotovení
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a
dokumentaci pro provedení stavby na stavbu „Cyklostezka Do Prahy na kole –
úsek Mnichovice – Kolovraty“, včetně výkazu výměr a oceněného kontrolního
rozpočtu v úrovni stupně prováděcí projektové dokumentace.
III. pověřuje starostu obce jejich podpisem.

Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-16-01-10………přijato.
Z-16-01-11 Žádost TJ Sokol Strančice o mimořádný příspěvek
Předkladatel: starosta obce Strančice
Důvodová zpráva: Obec Strančice obdržela žádost TJ Sokol Strančice adresovanou
Zastupitelstvu obce Strančice o pomoc při řešení rekonstrukce tenisových kurtů, neboť
nemá dostatek prostředků na dokončení rekonstrukce kurtu tak, aby mohly být od jara
zprovozněny. Proto žádá o finanční pomoc obec, a to o mimořádnou jednorázovou finanční
podporu. Celkový rozpočet rekonstrukce tenisových kurtů činí 470.940,- Kč. TJ Sokol je
schopen zajistit částečné financování ve výši 372.500,- Kč. Proto žádá obec Strančice o
pomoc při financování, a to ve výši 100.000.,- Kč. Rada obce Strančice žádost projednala a
navrhla, aby Obec Strančice uzavřela s TJ Sokol Strančice bezúročnou smlouvu o zápůjčce
dle občanského zákoníku na částku 100.000,- Kč se lhůtou splatnosti 5 let s tím, že
konečné rozhodnutí postupuje Zastupitelstvu obce Strančice.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice:
I.

schvaluje bezúročnou smlouvu o zápůjčce dle občanského zákoníku mezi Obcí
Strančice jako zapůjčitelem a TJ Sokol Strančice jako vydlužitelem na částku
100.000,- Kč se lhůtou splatnosti 5 let.
II. pověřuje starostu obce podpisem smlouvy uvedené v bodu I. tohoto usnesení.

Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-16-01-11….. přijato.
Z-16-01-12 Rezignace členky kontrolního výboru
Předkladatel: starosta obce
Důvodová zpráva: Na jednání Zastupitelstva obce Strančice byla zvolena členkou
kontrolního výboru Mgr. Kamila Blechová. Dopisem ze dne 11. 1. 2016 rezignovala na
místo členky kontrolního výboru.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice bere na vědomí rezignaci Mgr. Kamily
Blechové jako členky kontrolního výboru.
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Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti: …(…)
Zdrželi se: .. (…….)
Usnesení č. Z-16-01-12 bylo přijato.
Z-16-01-13 Volba člena kontrolního výboru
Předkladatel: starosta obce
Důvodová zpráva: Dopisem ze dne 11. 1. 2016 Mgr. Kamila Blechová rezignovala na místo
členky kontrolního výboru. Dne 22. 2. 2016 Rada obce Strančice souhlasila s návrhem
zvolit za nového člena kontrolního výboru pana Ing. Josefa Janovského.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice volí členem kontrolního výboru pana Ing.
Josefa Janovského

Diskuse:
Hlasování:
Pro:
Proti: (….)
Zdrželi se: .. (…….)
Usnesení č. Z-16-01-13 ……. přijato.
Z-16-01-14 Zpráva kontrolního výboru ze dne 22. února 2016
Předkladatel: starosta obce Strančice
Důvodová zpráva: Dne 22. 2.2016 jednal kontrolní výbor na Obecním úřadě ve Strančicích
s tímto programem jednání:
1.
Kontrola zápisu KV 6.2.2015
2.
Kontrola usnesení zastupitelstva obce 2015 do dnešního data
3.
Výzva k provedení kontroly ze dne 21.1.2016.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice bere na vědomí zápis z jednání kontrolního
výboru ze dne 22. února 2016 s tím, že nabádá pracovníky obecního úřadu, aby plnili
doporučení kontrolního výboru.

Diskuse:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-16-01-14……. přijato.
Z-16-01-15 Návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky obce Strančice č.
5/2015, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
Předkladatel: Ing. Pavel Soukup
Důvodová zpráva: Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 14. 12. 2015 na
návrh OÚ Strančice vyhlášku č. 5/2015 o zákazu požívání alkoholu na veřejných
prostranstvích, ve které byla na základě upozornění Ministerstva vnitra na nález Ústavního
soudu sp. Zn. Pl. ÚS 35/13 vypuštěna výjimka pro akce konané nebo povolené obcí
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Strančice. Toto opatření však nebylo opodstatněné, jelikož nález ÚS poukazuje pouze na
nerovné podmínky stanovené výjimkou vázanou na konkrétní osobu pořadatele.
V současné podobě vyhláška neumožňuje požívání alkoholických nápojů na předmětných
prostranstvích ani na akcích, jako např. Velikonoční jarmark, Adventní jarmark, Betlémské
světlo apod., kde se prodej a konzumace některých alkoholických nápojů (např. pivo,
punč, svařené víno) stala již tradicí a jejich zrušení by mohlo mít významný vliv na
návštěvnost i celkovou úspěšnost těchto společensky prospěšných akcí. Navrhovaná
změna vyhlášky byla písemně konzultovaná s Ministerstvem vnitra, které k ní vydalo
souhlasné stanovisko: „Navrhovaná formulace změny OZV není v rozporu s nálezem
Ústavního soudu sp. Zn. Pl. ÚS 35/13.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje změnu obecně závazné vyhlášky
obce Strančice č. 5/2015, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných
prostranstvích, kterou se v čl. 3 vyhlášky doplňuje bod 3.2. „Zákaz se nevztahuje na
veřejné společenské a kulturní akce, jejichž konání, dobu a místo oznámí organizátor akce
obecnímu úřadu alespoň 7 dní před zahájením akce. V oznámení organizátor uvede název
akce, datum a čas zahájení a skončení akce, slovní nebo grafické vymezení prostoru
konání akce a druh alkoholických nápojů, které se budou během akce nabízet.“ Diskuze:
Diskuse:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-16-01-15……. přijato.
Z-16-01-16
poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Strančice č. 3/2015, o místních

Předkladatel: starosta obce
Důvodová zpráva: Obec Strančice zaslala Ministerstvu vnitra obecně závaznou vyhlášku č.
3/2015 k posouzení zákonnosti. Obec Strančice obdržela vyjádření Ministerstva vnitra ČR
ze dne 26.1.2016 ve věci posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 obce
Strančice s konstatováním, že věc konzultuje s Ministerstvem financí. Dopisem ze dne
22.2.2016 Ministerstvo vnitra konstatovalo, že citovaná vyhláška byla shledána v rozporu
se zákonem, a to v čl. 5 odst. 1,2,3,a v čl. 6 tabulka č. 1. Ostatní ustanovení nebyla
shledána v rozporu se zákonem. Obecní úřad kontaktoval Ministerstvo vnitra ČR a nyní činí
kroky k nápravě.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice bere na vědomí právní rozbor Ministerstva
vnitra Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 ze dne 9.února 2016 a pověřuje starostu obce,
aby zajistil opravu znění Obecně závazné vyhlášky obce Strančice č. 3/2015 tak, aby byla
v souladu se zákonem a poté toto nové znění citované vyhlášky předložil zastupitelstvu ke
schválení.

Diskuse:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
12

Usnesení č. Z-16-01-16……. přijato.
Z-16-01-17 Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
Předkladatel: starosta obce
Důvodová zpráva: Měsíční odměna za výkon funkce člena zastupitelstva je peněžité plnění
poskytované měsíčně podle druhu vykonávané funkce a podle počtu obyvatel za
podmínek, které stanoví nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění. Uvolnění členové
zastupitelstva mají právní nárok na odměnu zakotven v zákoně o obcích, přičemž těmto
zastupitelům je nutno poskytovat odměnu v zákonem stanovené výši bez možnosti
jakéhokoliv odchýlení.
Neuvolnění členové zastupitelstva nemají ze zákona právní nárok na poskytování měsíční
odměny za výkon funkce. Nařízení vlády stanoví maximální výši měsíční odměny, kterou je
možné neuvolněnému členovi zastupitelstva v jedné příslušné funkci poskytnout, avšak až
poté, co zastupitelstvo schválí konkrétní výši měsíční odměny (v rozpětí nula až dané
maximum dle nařízení) za výkon této funkce a současně rozhodne, od kdy bude schválená
výše měsíční odměny poskytována. Vykonává-li neuvolněný člen zastupitelstva obce více
funkcí, lze mu poskytnout měsíční odměnu až do výše souhrnu odměn za jednotlivé
(samostatné) funkce, ale o tom musí taktéž rozhodnout zastupitelstvo obce (s odvoláním
na ustanovení § 77 odst. 3 písm. b/ zákona o obcích).
Starosta tímto navrhuje, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 77
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva, v platném znění, poskytována odměna.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice:
I.

stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva v
maximální výši dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění,
s tím, že odměna bude poskytována počínaje dnem 1. dubna 2016.
II. v souladu s § 77, odst. 3, písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu
několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne
pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší
odměna.

Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-16-01-17……. přijato.
Z-16-01-18 Kontrola výkonu samostatné působnosti obce provedené
Ministerstvem vnitra ČR
Předkladatel: starosta obce
Důvodová zpráva: Dne 27. října 2015 proběhla kontrola výkonu samostatné působnosti
provedená v obci Strančice na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pracovníky Ministerstva vnitra, odbor
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veřejné správy, dozoru a kontroly, a to za období od 1. října 2014 do 27. října 2015
s těmito kontrolními závěry:
Při kontrole bylo shledáno následující porušení zákona.
1.
Obec porušila ustanovení § 92 odst. 1 věta první zákona o obcích (zastupitelstvo
obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce) tím, že zasedání
zastupitelstva obce konané dne 23. června 2015 a 29. září 2015 se uskutečnilo po více než
třech měsících od konání předchozího zasedání zastupitelstva obce (doloženo kopií zápisu
ze zasedání ZO konaného dne 16. března 2015, kopií zápisu ze zasedání ZO konaného dne
23. června 2015 a kopií zápisu ze zasedání ZO konaného dne 29. září 2015 a prohlášením
starosty obce ze dne 27. října 2015).
2.
Obec porušila ustanovení § 95 odst. 1 věta druhá zákona o obcích (v zápise se vždy
uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva
obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení) tím, že zápis ze zasedání ZO
konaného dne 7. listopadu 2014 pod bodem „Z-14-01-16“ neobsahuje usnesení, které bylo
přijato na tomto zasedání ZO a také neobsahuje průběh a výsledek hlasování o dalších
návrzích na projednání přednesených členem zastupitelstva obce (doloženo
audiozáznamem ze zasedání ZO konaného dne 7. listopadu 2014 dostupným na
www.zaznamy.vsechromy.cz a zápisem ze zasedání ZO ze dne 7. listopadu 2014).
3.
Obec porušila ustanovení § 95 odst. 2 věta druhá zákona o obcích (o námitkách
člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce) tím,
že o námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 16. března 2015, obdržených obcí dne 15. června 2015 nebylo rozhodnuto
na nejbližším zasedání zastupitelstva obce (doloženo zápisem ze zasedání ZO konaného
dne 23. června 2015).
4.
Obec porušila ustanovení § 82 písm. a) zákona o obcích (Člen zastupitelstva obce
má při výkonu své funkce právo předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a
komisím návrhy na projednání) tím, že:
o
návrh na zrušení usnesení rady obce R-11-20-34, doručený obci datovou schránkou
dne 22. října 2014, č. j. 1639/2014,
o
návrh na přijetí „Doporučení pro vydávání periodik samosprávami“, doručený obci
datovou schránkou dne 22. října 2014,
č. j. 1640/2014,
o
návrh na změnu jednacího řádu ZO, doručený obci datovou schránkou dne 23. října
2014, č. j. 1645/2014,
o
žádost o zřízení Osadního výboru Všechrom, doručený obci datovou schránkou dne
24. října 2015, č. j. 1653/2014,
podaný členem ZO nezařadila do navrhovaného programu jednání ZO dne 7. listopadu
2014 (doloženo kopiemi předmětných návrhů na projednání ZO, kopií informace o místě,
době a navrženém programu jednání zastupitelstva obce Strančice zveřejněné na úřední
desce obecního úřadu od 30. října 2014 do 7. listopadu 2014 a zápisem ze zasedání ZO
konaného dne 7. listopadu 2014).
5.
Obec porušila ustanovení § 82 písm. b) zákona o obcích (člen zastupitelstva obce
má při výkonu své funkce právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její
jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž
zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které
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obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů) tím, že na dotaz ze
strany člena ZO na předsedu finančního výboru ZO ze dne 12. dubna 2015 nedoručila
členu ZO písemnou odpověď (doloženo vyjádřením obce ze dne 27. listopadu 2015
doručeným Ministerstvu vnitra dne 30. listopadu 2015).
6.
Obec porušila ustanovení § 82 písm. c) zákona o obcích (člen zastupitelstva obce
má při výkonu své funkce právo požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního
úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila,
informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být
poskytnuta nejpozději do 30 dnů) tím, že na žádost člena ZO o informaci od zaměstnance
obce zařazeného do obecního úřadu ze dne 9. dubna 2015 nebyla do 30 dnů od podání
žádosti poskytnuta informace (doloženo výtiskem emailové komunikace mezi členem ZO a
zaměstnankyní obce zařazené do obecního úřadu, obsahující žádost o informace člena ZO
ze dne 9. dubna 2015).
7.
Obec porušila ustanovení § 101 odst. 3 věta druhá zákona o obcích (rada obce
pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu
s místostarostou nebo jiným radním; v zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady
obce, schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení;
zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do
7 dnů od jejího konání; o námitkách člena rady obce proti zápisu rozhodne nejbližší schůze
rady obce; zápis ze schůze rady obce musí být uložen
u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce) tím, že zápis ze schůze RO
konané dne 2. března 2015 neobsahuje výsledek hlasování u všech projednávaných bodů,
kde bylo přijato usnesení RO (doloženo zápisem a seznamem přijatých usnesení ze schůze
RO konané dne 2. března 2015).
8.
Obec porušila ustanovení § 39 odst. 1 zákona o obcích (záměr obce prodat, směnit
nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec
zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením
na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své
nabídky; záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým; pokud obec záměr
nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný; nemovitost se v záměru označí údaji podle
zvláštního zákona platného ke dni zveřejnění záměru) tím, že:
a)
v případě pronájmu budovy č. p. 351 a pozemků st. p. č. 553, st. p. č. 410/1, st. p.
č. 410/2, st. p. č. 409/1, st. p. č. 409/2, p. č. 122/73, p. č. 122/124, p. č. 122/154, p. č.
123/7, vše v k. ú. Strančice, nepředcházelo schválení dispozice nemovitým majetkem dne
13. dubna 2015, zveřejnění záměru (doloženo záměrem pronájmu zveřejněným na úřední
desce od 14. dubna 2015 do 30. dubna 2015, zápisem a usnesením ze schůze RO dne 13.
dubna 2015, nájemní smlouvou ze dne 1. května 2015).
b)
v případě prodloužení pronájmu podkroví v budově č. p. 40, k. ú. Všechromy, od
30. června 2015 do 30. září 2015, schváleného dne 13. dubna 2015, nebyl záměr
zveřejněn vůbec (doloženo přehledem podkladů předložených při kontrole výkonu
samostatné působnosti dne 27. října 2015, potvrzeným starostou, zápisem a usnesením ze
schůze RO dne 13. dubna 2015).
9.
Obec porušila ustanovení § 41 odst. 1 zákona o obcích (podmiňuje-li tento zákon
platnost právního jednání obce předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem,
opatří se listina o tomto právním jednání doložkou, jíž bude potvrzeno, že tyto podmínky
jsou splněny; je-li listina touto doložkou obcí opatřena, má se za to, že povinnost
předchozího zveřejnění, schválení nebo souhlasu byla splněna) tím, že:
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a)
smlouvy o:
•
směně pozemku p. č. 141/12 o výměře 1435 m2 za pozemek p. č. 180/22 o výměře
2560 m2, oba v k. ú. Strančice – uzavřeno dne 15. ledna 2015,
•
prodeji pozemek p. č. 893 o výměře 7 m2, v k. ú. Strančice – uzavřeno dne 24.
července 2015,
•
pozemek p. č. 873 o výměře 7 m2, v k. ú. Strančice – uzavřeno dne 24. července
2015,
obsahují nesprávný údaj o vyvěšení záměru (doloženo záměrem směny zveřejněným na
úřední desce od 8. srpna 2014 do 24. srpna 2014, smlouvou ze dne 15. ledna 2015,
dvojicí záměrů prodeje zveřejněných na úřední desce od 3. dubna 2015 do 27. dubna
2015 a dvojicí kupních smluv ze dne 24. července 2015),
b)
smlouva o prodeji pozemku p. č. 141/14 o výměře 312 m2 a pozemku st. p. č. 885
o výměře 49 m2, oba v k. ú. Strančice, uzavřená dne 9. října 2014 neobsahuje doložku
prokazující splnění podmínky zveřejnění záměru (doloženo kupní smlouvou ze dne 9. října
2015),
c) smlouvy o:
•
pronájmu podkroví v budově č. p. 40, k. ú. Všechromy – uzavřeno dne 5. ledna
2015,
•
pronájmu nebytového prostoru č. 460/17 o výměře 44,8 m2, jehož součástí je SKB
2.1 o výměře 5,45 m2, a nebytového prostor 460/20 o výměře 14,25 m2, v budově č. p.
460, k. ú. Strančice – uzavřeno dne 18. března 2015,
•
pronájmu budovy č. p. 351 a pozemků st. p. č. 553, st. p. č. 410/1, st. p. č. 410/2,
st. p. č. 409/1, st. p. č. 409/2, p. č. 122/73, p. č. 122/124, p. č. 122/154, p. č. 123/7, vše
v k. ú. Strančice – uzavřeno dne 1. května 2015,
•
prodloužení pronájmu podkroví v budově č. p. 40, k. ú. Všechromy, od 30. června
2015 do 30. září 2015 – uzavřeno dne 30. června 2015,
•
prodloužení pronájmu podkroví v budově č. p. 40, k. ú. Všechromy, od 18. září
2015 do 31. prosince 2015 – uzavřeno dne 18. září 2015.
neobsahují doložku potvrzující splnění podmínky rozhodnutí příslušného orgánu obce a
řádného zveřejnění záměru (doloženo nájemní smlouvou ze dne 5. ledna 2015, nájemní
smlouvou ze dne 18. března 2015, nájemní smlouvou ze dne 1. května 2015, nájemní
smlouvou ze dne 30. června 2015 a nájemní smlouvou ze dne 18. září 2015).
10.
Obec porušila ustanovení § 12 odst. 4 věta druhá zákona o obcích (evidence
právních předpisů obsahuje číslo a název právního předpisu, datum jeho schválení, datum
nabytí jeho platnosti, datum nabytí jeho účinnosti, popřípadě i datum pozbytí jeho
platnosti) tím, že údaje v evidenci právních předpisů obce uvedené k OZV č. 1/2015
neodpovídají skutečnému stavu věci (doloženo kopií evidence právních předpisů obce
Strančice a kopií OZV obce Strančice č. 1/2015).

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice:
I.

bere na vědomí protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené v
obci Strančice na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů.
II. ukládá:
1)
Zajistit důsledně svolání ZO minimálně jednou za 3 měsíce a případně pověřit
místostarostu nebo jiného člena ZO, aby v případě nepřítomnosti starosty svolal zasedání
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ZO v rámci zákonem stanovené lhůty. Osoba odpovědná: starosta obce. Termín:
neprodleně.
2)
K úpravě nedostatků zápisu ze zasedání ZO slouží institut námitek člena ZO
upravený v ustanovení § 95 odst. 2 zákona o obcích, o kterých rozhoduje ZO. Při nápravě
tohoto porušení zákona doporučuje využít tohoto institutu, například ze strany starosty
obce, a usnesením ZO upravit podobu zápisu ze zasedání ZO tak, aby byl v souladu se
skutečným průběhem zasedání ZO. Zápis ze zasedání zastupitelstva pod č. j. Z-14-01 ze
dne 7.11.2014 bude upraven na základě námitky ze strany starosty obce projednané na
dnešním jednání zastupitelstva a schválené usnesením č. Z-16-06.
Důsledně dbát na dodržování § 95 odst. 1 věty druhé zákona o obcích, aby zápisy ze
zasedání ZO vždy obsahovaly také průběh a výsledek hlasování o všech projednávaných
návrzích a všechna přijatá usnesení tak, jak byla skutečně přijata na zasedání ZO. Osoba
odpovědná: starosta obce. Termín: neprodleně.
3)
Na nejbližším zasedání ZO rozhodnout o námitce člena ZO a přijmout k ní
odpovídající usnesení ZO. Zápis ze zasedání zastupitelstva pod č. j. Z-15-01 ze dne
16.3.2015 bude upraven na základě námitky ze strany zastupitele obce projednané na
dnešním jednání zastupitelstva a schválené usnesením č. Z-16-07.

Do budoucna v případě dalších podaných námitek proti zápisu ze zasedání ZO
doporučujeme řádně projednat (rozhodnout o nich) tak, jak požaduje ustanovení § 95
odst. 2 věta druhá zákona o obcích. Osoba odpovědná:starosta obce. Termín: neprodleně.
4)
Pokud podané návrhy nebyly dosud na zasedání ZO projednány, zařadit je na
program nejbližšího zasedání ZO a tyto projednat. Návrhy byly projednány za zasedání
zastupitelstva, a to dne 15.12.2014 pod č. j. Z-14-02, dále Z-14-01 dne 7.11.2014.
Návrhy na projednání zastupitelstvem obce doručené obci členem ZO v souladu s jednacím
řádem ZO vždy zařadit do navrženého programu zasedání ZO. Osoba odpovědná:starosta
obce. Termín: neprodleně.
5)
I když po lhůtě, doručit členu ZO písemnou odpověď na jeho podnět dle ustanovení
§ 82 písm. b) zákona o obcích, nebo tento podnět jinak vyřídit.
Důsledně dbát na dodržování ustanovení § 82 písm. b) zákona o obcích a na dotazy,
připomínky a podněty členů ZO v souladu s ustanovení § 82 písm. b) zákona o obcích vždy
do 30 dnů doručit písemnou odpověď. Osoba odpovědná: předseda finančního výboru.
Termín: neprodleně.
6)
I když po lhůtě, poskytnout členu ZO požadovanou informaci, nebo podnět jinak
vyřídit. Na vyřizování žádostí o informace dle ustanovení § 82 písm. c) zákona o obcích se
z procesního hlediska subsidiárně uplatní postup dle InfZ.
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Důsledně dbát na dodržování ustanovení § 82 písm. c) zákona o obcích a žádosti o
informace podané členem ZO v souladu s ustanovení § 82 písm. c) zákona o obcích vždy
do 30 dnů vyřídit. Osoba odpovědná:starosta obce. Termín: neprodleně.
7)
Důsledně respektovat procesní stránku zpracování zápisu ze schůze RO, včetně
souvisejících kroků, a rovněž důsledně dodržovat všechny zákonné požadavky na formální
a věcnou stránku zápisu ze schůze RO. Osoba odpovědná:starosta obce. Termín:
neprodleně.
8)
Vstoupit v jednání s nájemcem nemovitostí - budovy č. p. 351 a pozemků st. p. č.
553, st. p. č. 410/1, st. p. č. 410/2, st. p. č. 409/1, st. p. č. 409/2, p. č. 122/73, p. č.
122/124, p. č. 122/154, p. č. 123/7, vše v k. ú. Strančice, za účelem ukončení domnělého
nájemního vztahu; pokud bude trvat zájem obce o realizaci související majetkové
dispozice, obec zopakuje celý proces pronájmu předmětné nemovitosti od zveřejnění
dostatečně určitého záměru přes výběr zájemce až po rozhodnutí příslušného orgánu obce
o uzavření nových smluv.
Před rozhodnutím o dispozici nemovitým majetkem postupovat v souladu se zákonem, tzn.
záměr obce disponovat nemovitým majetkem obce (tj. prodat, směnit nebo darovat
nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku) zveřejnit vždy po dobu
nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce
obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky; v případě
krátkodobého pronájmu zveřejnit záměr vždy, když doba pronájmu překročí 30 dní. Osoba
odpovědná:starosta obce. Termín: neprodleně.
9)
Do budoucna zajistit, aby byla doložka obsažena buď přímo ve smlouvě, nebo aby
smlouva byla opatřena doložkou ve formě razítka. Osoba odpovědná:starosta obce.
Termín: neprodleně.
10) Upravit evidenci právních předpisů tak, aby u všech právních předpisů obsahovala
správné zákonem požadované údaje, především o jejich schválení, platnosti, účinnosti,
případně pozbytí platnosti. Evidence právní předpisů byla již upravena.
Průběžně kontrolovat úplnost a aktuálnost údajů evidence právních předpisů vydaných
obcí, např. určením odpovědné osoby za plnění této povinnosti. Osoba odpovědná:starosta
obce. Termín: neprodleně.

Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z-01-18………….přijato.
19.

Omezení tranzitní dopravy na území obce Strančice
Předkladatel: Ing. Hana Jarošová
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Odůvodnění: Obec Strančice se vzhledem ke své poloze stává stále více zatíženým silniční
dopravou, ve které tvoří nezanedbatelnou část nákladní doprava. Vzhledem k těsné
blízkosti hlavního města Prahy a dálnice dochází v posledních letech k nárůstu těžké
nákladní tranzitní dopravy. Řidiči nákladních vozidel si průjezdem po komunikacích v k. ú.
Strančice jednak zkracují cestu ve směru na dálnici D 1, do logistických center na okraji
Prahy a také se vyhýbají úsekům komunikací s povinností placení mýtného. Obec Strančice
je díky narůstající intenzitě tohoto druhu dopravy stále více zatěžováno negativními vlivy
s dopravou souvisejícími, jako jsou např. imise, prach, hluk, otřesy, poškozování
komunikace projíždějícími kamiony apod.
Novela zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích umožňuje omezení nebo zákaz
tranzitní dopravy vozidel o hmotnosti 12 tun a vyšší na silnicích II. a III. třídy, obec má
nyní reálnou možnost tuto nepříznivou dopravní situaci vyřešit.
Obec by měla zpracovat návrh zákazu tranzitní dopravy na komunikacích obcí přímo
procházejících, a to na silnici III/1015 a III/1016 ve Strančicích a dále hlavních komunikaci
v obcích Otice a Všechromy (III/00323, III/00324, III/00325) které jsou v majetku
Středočeského kraje a řidiči je upřednostňují před komunikacemi vyšších tříd při cestě na
dálnici. Na komunikacích III/1015 a III/1016 jsou umístěny základní a mateřská škola
obce, čímž dochází k velkému ohrožení dětí. V rámci tohoto procesu by měl být návrh
projednán s dotčenými orgány státní správy, příslušným DI Policie ČR a s ostatními
dotčenými subjekty. Bude také nutné zadat vypracování projektové dokumentace ke
zmíněnému návrhu a to odbornou kanceláří nebo firmou zabývající se dopravním
inženýrstvím.
Cílem projektu by měl být zákaz tranzitní dopravy vozidel o hmotnosti 12 tun a vyšší na
výše uvedených komunikacích III. třídy procházejících obcemi Strančice, Otice a
Všechromy a převedení tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun na stávající síť dálnic a silnic
I. a II. třídy.

Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Strančice souhlasí s návrhem na omezení tranzitní dopravy na
silnicích III/1015 a III/1014 ve Strančicích a dále na silnicích III. třídy v Oticích a
Všechromech (III/00323, III/00324, III/00325) a ukládá vedoucímu úřadu ve
Strančicích zajistit zahájení realizace tohoto projektu.
2. Zastupitelstvo obce Strančice souhlasí s uvolněním 140 000 Kč z rozpočtu obce na
projektovou dokumentaci na omezení tranzitní nákladní dopravy na silnicích
III/1015 a III/1014 a dále na silnicích III. třídy v Oticích a Všechromech (III/00323,
III/00324, III/00325).

Diskuze:
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Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-01-19………….přijato.
20.

Podání připomínek proti zrušení přechodů pro chodce na silnici III/107
do Svojšovic
Předkladatel: Ing. Hana Jarošová
Odůvodnění: Dne 18. 2. 2016 vyvěsil Odbor správních agend a dopravy MÚ Říčany – Ing.
Přemysl Douša veřejnou vyhlášku pro místní úpravu provozu na pozemních komunikacích,
kterou by se mj. zrušil přechod pro chodce do Svojšovic. Přechod denně využíván a slouží
mj. také k cestě do školy pro žáky ZŠ Strančice, jeho zrušením by došlo k ohrožení jejich
životů při přecházení frekventované komunikace č. II/107.
Obec Strančice by měla využít možnosti a podat písemně připomínky proti zrušení tohoto
přechodu, případně využít všechny své možnosti, jak tomuto zabránit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Strančice apeluje na OÚ Strančice, aby začal účinně postupovat proti
zrušení jediného přechodu pro chodce do Svojšovic přes komunikaci II/107 do Svojšovic.

Příloha materiálu: Veřejná vyhláška Odboru správních agend a dopravy MÚ Říčany o
zrušení přechodu

Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-01-20………….přijato.
21.

Veřejná rozprava

Skončeno:
Zápis byl vyhotoven dne:
Ověřovatelé:
Starosta:
Člen rady:
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Jiří Šindelář

