Návrh zápisu č. Z-16-03
ze zasedání Zastupitelstva obce Strančice
ze dne 5. září 2016 ve Strančicích.

Zahájeno: v 19 hodin
Ing. Ivana Fiedlerová, Miloslav Janda, Ing. Hana Jarošová, Ing. Jiří Jančík, Karel Řepka st., Ing. Pavel
Soukup, Jiří Šindelář, Zdeněk Vašíček, Ing. Vladimír Vávra, Mgr. Michaela Mládková, Ing. Martin Hrdlička,
Ing. Roman Šimáně, Ladislav Král, Karel Řepka ml., Ing. Josef Janovský

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

Jako zapisovatele navrhuji: Mgr. Kamilu Blechovou
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Jako zapisovatel byl schválen:

Jako ověřovatele zápisu navrhuji: ………………….
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni:

Z-16-03-01 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.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje tento program Zastupitelstva obce
Strančice:
1) Schválení programu
2) Žádost o změnu územního plánu pro pozemek parc. č. 151/3 v k. ú. Všechromy
3) Rozpočtové opatření č. 3
4) Žádost o poskytnutí dotace městu Říčany
5) Vyhodnocení informací o splnění povinnosti dle ustanovení § 129a zákona o obcích a
ukončení kontroly
6) Finanční podpora MAS Říčansko o. p. s.
7) Darovací smlouva – pozemky parc. č. 143/49, 143/51, 143/65 v k. ú. Strančice
8) Informace k akcím Strančice - Všechromy, vodovod a Strančice – doplnění kanalizace,
5.etapa
9) Vodovod do Otic
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10) Návrh na určení členů Osadního výboru Všechrom
11) Návrh na rozpočtové opatření č. 4
12) Veřejná omluva zastupiteli
13) Veřejná rozprava

Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-16-03-01 … přijato.

Z-16-03-02 Žádost o změnu územního plánu pro pozemek parc. č. 151/3 v k.ú. Všechromy
Předkladatel: starosta obce
Důvodová zpráva: Dne 22.8.2016 byla Obecnímu úřadu Strančice doručena žádost pana P.... M....... o
pořízení změny územního plánu Strančice pro pozemek parc. č. 151/3 v k.ú. Všechromy z orné půdy na
zástavbu rodinnými domy.
Dle § 46, odst. 3 stavebního zákona je nutné tuto žádost předložit Zastupitelstvu obce Strančice k
rozhodnutí se svým stanoviskem. Územní plán byl vydán v červnu 2012. V tomto plánu jsou určeny
rozvojové plochy, které doposud nejsou zastavěny. Podle § 55 odst. 4 zákona lze nové plochy vymezovat
pouze na základě prokázání nemožnosti využití již vymezených zastavitelných ploch. V tomto případě
není možné vyčlenit další lokalitu k výstavbě.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje změnu územního plánu obce
Strančice pro pozemek parc. č. 151/3 v k.ú. Všechromy z orné půdy na zástavbu rodinnými
domy.

Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-16-03-02 … přijato.

Z-16-03-03 Rozpočtové opatření č. 3/2016
Předkladatel: starosta obce Strančice
Důvodová zpráva: V průběhu činnosti obce se ukázala potřeba níže uvedených výdajů, které nebyly
plánovány v rozpočtu obce na rok 2016. Jedná se o následující:
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•

Mateřská škola Strančice, okres Praha – východ obdržela dne 12. srpna 2016 platební výměr č. j.
118961/2016/KUSK, spisová značka SZ_084725/2016/KUSK na částku ve výši 99.000,- Kč
s příslušenstvím na odvod za porušení rozpočtové kázně. Jedná se o porušení rozpočtové kázně,
které se týká období před nástupem současné ředitelky mateřské školy, způsobené zařazením
ředitelky školy do nesprávné platové třídy. Ředitelka mateřské školy informovala obec, že částku
ve výši 99.000,- Kč uhradila obratem z rozpočtu mateřské školy a požádala zřizovatele o finanční
příspěvek ve výši jistiny dle platebního výměru s odůvodněním, že s vydáním výše uvedené
částky při sestavování rozpočtu nepočítala.

•

Projekt na rekonstrukci nohejbalového hřiště – částka ve výši 33.800,- Kč

•

Architektonická studie na přístavbu Základní školy Strančice, okres Praha – východ - částka ve
výši 85.000,- Kč

S ohledem na to, že se dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jedná o
použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů,
čímž se zvýší celkový objem rozpočtu, je třeba přijmout rozpočtové opatření.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016 dle
návrhu, které je přílohou tohoto usnesení.

Diskuze:
Hlasování:
Pro: …
Proti: …
Zdrželi se: …
Usnesení č. Z-16-03-03 … přijato.
Z-16-03-04 Žádost o poskytnutí dotace městu Říčany

Předkladatel: starosta obce
Důvodová zpráva: Obec Strančice obdržela žádost města Říčany o poskytnutí dotace městu Říčany na
úhradu výdajů za žáka, který je vzděláván v ZŠ Nerudova, která je školou pro žáky se zdravotním
postižením. Tuto školu zřizuje přímo obec a zajišťuje vzdělávání zdravotně postižených žáků z okolí, je
cca 85 procent dojíždějících žáků. Náklady na provoz jsou velmi vysoké, ve školním roce 2015-2016
představují částku ve výši 9.352,- Kč na žáka, a to již po odpočtu příspěvku z rozpočtového určení. Rada
města Říčany na své schůzi dne 31. 3. 2016 pod č. usnesení 16-15-008 rozhodla, že ponechá výši výdajů
za žáka v ZŠ Nerudova v částce 3821,- Kč – stav z roku 2013.
Podle ustanovení § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, a § 159 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, je nutné uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
Rada obce Strančice dne 27. 6. 2016 návrh veřejnoprávní smlouvy projednala, schválila a postoupila
v souladu se zákonem k rozhodnutí zastupitelstvu obce.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy č.
281/2016/VS o poskytnutí dotace na úhradu výdajů za žáka v ZŠ Nerudova mezi městem
Říčany a obcí Strančice, jež je přílohou tohoto usnesení, a pověřuje starostu jejím podpisem.

Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-16-03-04 … přijato.

Z-16-03-05 Vyhodnocení informací o splnění povinnosti dle ustanovení § 129a zákona o
obcích a ukončení kontroly
Předkladatel: starosta obce
Důvodová zpráva: Obec Strančice obdržela od Ministerstva vnitra České republiky Vyhodnocení informací
o splnění povinnosti dle ustanovení § 129a zákona o obcích a ukončení kontroly ze dne 23.6.2016. Obec
Strančice na základě provedené kontroly Ministerstvem vnitra ČR učinila veškeré doporučené kroky a
současně zaslala dozorujícímu orgánu potřebné doklady. Ministerstvo vnitra ČR ve svém vyjádření
konstatuje, že přijatá opatření k nápravě jsou adekvátní ke zjištěným kontrolním závěrům, a proto
považují provedenou kontrolu za uzavřenou.

Návrh usnesení: Rada obce Strančice bere na vědomí Vyhodnocení informací o splnění
povinnosti dle ustanovení § 129a zákona o obcích a ukončení kontroly ze dne 23.6.2016
zaslané Ministerstvem vnitra České republiky a postupuje tuto zprávu Zastupitelstvu obce
Strančice k projednání.

Diskuze:
Hlasování:
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Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-16-03-05 … přijato.

Z-16-03-06 Finanční podpora MAS Říčansko o. p. s.
Předkladatel: starosta obce
Důvodová zpráva: Obec Strančice obdržela žádost MAS Říčansko o. p. s., IČ: 275 998 92 (dále jen
„MAS“) o poskytnutí finanční podpory, a to:
•

jednorázové finanční podpory pro MAS Říčansko o.p.s., IČ: 275 998 92 na pokrytí režijních
nákladů za období 2015-2016 dle přiložené tabulky č. 1 ve výši 26 225,06 Kč.

•

účelově vázaného finančního příspěvku pro MAS Říčansko o.p.s., IČ: 275 998 92 na pokrytí
nezpůsobilých výdajů MAS Říčansko o.p.s., IČ: 275 998 92 a povinné spoluúčasti ve výši 5 %
v letech 2017-2023 pro každý rok (splatné od roku 2017). Odsouhlasená částka obce na jednoho
trvale hlášeného obyvatele obce dle přiložené tabulky č. 2 činí 10,- Kč na osobu, celkem za rok
činí 22.020,- Kč.

Důvodem pro podání této žádosti, je skutečnost, že MAS nemůže do budoucna fungovat, pokud se na
úrovni obcí neschválí forma podpory. Pro rok 2016 je potřeba dofinancovat chod kanceláře – viz příloha
č. 1. Dále je nutné počítat s potřebou každoročně pokrýt nezpůsobilé výdaje MAS a povinnou spoluúčast
ve výši 5 % na režijní náklady. Jako dostačující podpora se po propočítání jeví částka 10,- Kč na
obyvatele, která zajistí další chod MAS jako profesionální organizace pro území a obce Říčanska (příloha
č. 2).
MAS pro region zajišťuje:
• dotační servis pro obce, bezplatné konzultace projektů, získávání informací týkající se dotací, vše
v souvislosti s vyhlašovanými výzvami MAS
• pořádá společná setkání pro zastupitele obcí, kde je příležitost výměny zkušeností, navázání
partnerství, apod.
• dále je možné se individuálně dohodnout na vypracování žádosti o dotaci, monitoring projektu,
studie proveditelnosti
Hlavním cílem MAS je získat do našeho regionu a rozdělit minimálně 102 milionů Kč za celé dotační
období, přičemž v přechozím období MAS rozdělila 47 milionů Kč.

Diskuse:
Návrh usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Strančice souhlasí s jednorázovou finanční podporou
pro MAS Říčansko o.p.s., IČ: 275 998 92 na pokrytí režijních nákladů za období 2015-2016
ve výši 26 225,06 Kč.

Diskuze:
Hlasování:
Pro: …
Proti: …
Zdrželi se: …
Usnesení č. Z-16-03-06/1 … přijato.

Návrh usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Strančice souhlasí s účelově vázaným finančním
příspěvkem pro MAS Říčansko o.p.s., IČ: 275 998 92 ve výši celkem 22.020,- Kč ročně
určené na pokrytí nezpůsobilých výdajů MAS Říčansko o.p.s., IČ: 275 998 92 a povinnou
spoluúčast ve výši 5 % v letech 2017-2023, a to se splatností počínaje rokem 2017.

Diskuze:
Hlasování:
Pro: …
Proti: …
Zdrželi se: …
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Usnesení č. Z-16-03-06/2 … přijato.

Z-16-03-07 Darovací smlouva – pozemky parc. č. 143/49, 143/51, 143/65 v k. ú. Strančice
Předkladatel: starosta obce Strančice
Důvodová zpráva: Obecní úřad Strančice předkládá zastupitelstvu ke schválení návrh darovací smlouvy,
mezi panem J.... M......., r. č. ............., trvale bytem .................., 28802 Nymburk, jako dárcem a obcí
Strančice jako obdarovanou, jejímž předmětem je darování pozemků parc. č. 143/49, orná půda, o
výměře 487 m2, parc. č. 143/65, orná půda, o výměře 1509 m2 a parc. č. 143/51, orná půda o výměře
159 m2, vše v k. ú. a obci Strančice, okres Praha – východ, zapsané na listu vlastnictví č. 607, vedeném
pro obec a k. ú. Strančice u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha –
východ.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Strančice schvaluje darovací smlouvu, mezi panem J......
M..........., r. č. ................, trvale bytem ........................, 28802 Nymburk, jako dárcem a obcí
Strančice jako obdarovanou, jejímž předmětem je darování pozemků parc. č. 143/49, orná
půda, o výměře 487 m2, parc. č. 143/65, orná půda, o výměře 1509 m2 a parc. č. 143/51,
orná půda o výměře 159 m2, vše v k. ú. a obci Strančice, okres Praha – východ, zapsané na
listu vlastnictví č. 607, vedeném pro obec a k. ú. Strančice u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ, jež je přílohou tohoto usnesení, a
pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Diskuze:
Hlasování:
Pro: …
Proti: …
Zdrželi se: …
Usnesení č. Z-16-03-07 … přijato.

Z-16-03-08 Informace k akcím Strančice - Všechromy, vodovod a Strančice – doplnění
kanalizace, 5. etapa
Předkladatel: starosta obce Strančice
Důvodová zpráva: Obec Strančice podala žádost o dotaci na vybudování vodovodu v části obce
Strančice-Všechromy a současně na akci Strančice – doplnění kanalizace, 5. etapa. Obec obdržela
seznam projektů v 18., 21., 22., 23. a 24. výzva (prioritní osy 1 a 3) schválených Řídicím orgánem OPŽP
k podpoře na základě doporučení Výběrové komise Řídicího orgánu OPŽP, konané dne 20. 5. 2016, a
rovněž registraci obou shora uvedených žádostí o dotaci.
Zastupitelstvo obce Strančice schválilo podání obou žádostí o dotaci z Operačního programu Životní
prostředí pro období 2014-2020 svým usnesením č. Z-15-04-07 s tím, že současně i schválilo spoluúčast
obce na spolufinancování uvedených projektů ve výši 36,25% ze způsobilých nákladů projektů na každou
akci.
Rozpočty akcí jsou stanoveny takto:
• Strančice - Všechromy, vodovod
- uznatelné náklady 13.893.735,- Kč, výše podpory 8.857.256,- Kč, vlastní zdroje 5.036.479,Kč
•

Strančice – doplnění kanalizace, 5. etapa
- uznatelné náklady 28.272.141,- Kč, výše podpory 18.023.490,- Kč, vlastní zdroje
10.248.651,- Kč

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Strančice bere na vědomí informace k akcím Strančice Všechromy, vodovod a Strančice – doplnění kanalizace, 5. etapa

Diskuze:
Hlasování:
Pro: …
Proti: …
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Zdrželi se: …
Usnesení č. Z-16-03-08 … přijato.

Z-16-03-09 Vodovod do Otic

Předkladatel: starosta obce Strančice
Důvodová zpráva: Obec Strančice obdržela žádost pana P....... M.........., trvale bytem v Oticích o
prodloužení vodovodu do části obce Otice situované u obce Světice. Žadatel dokládá seznam vážných
zájemců o tento vodovod. Současně uvádí, že se radikálně zhoršila kvalita a množství vody ve studních a
zasílá aktuální rozbor vody ze studně s tím, že žádá obec o schválení finančního příspěvku na projekt a
realizaci této stavby.
Dle zjištění obecního úřadu v dané části obce Otice bydlí sedm trvale bydlících občanů Strančic, tři
občané Světic a dále převážná většina chatařů s trvalým bydlištěm mimo obec Strančice.
Rada obce Strančice žádost projednala dne 22.8.2016 se závěrem, že v současné době nedoporučuje
schválit finanční příspěvek obce Strančice na projekt a na realizaci stavby vodovodu do této části obce
Otice s tím, že věc postoupila do Zastupitelstva obce Strančice k rozhodnutí.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje finanční příspěvek obce Strančice na
vypracování projektové dokumentace a na realizaci stavby vodovodu do Otic a ukládá
příslušné částky zahrnout do rozpočtu obce Strančice na rok 2017.

Diskuze:
Hlasování:
Pro: …
Proti: …
Zdrželi se: …
Usnesení č. Z-16-03-09 … přijato.

Z-16-03-10 Zápis č. 6 ze schůze Osadního výboru Všechromy ze dne 20.6.2016

Předkladatel: Ing. Pavel Soukup
Důvodová zpráva: Obec Strančice obdržela Zápis č. 6 ze schůze Osadního výboru Všechromy ze dne
20.6.2016. Ze zápisu Osadního výboru vyplývá tento program jednání:
•
Dostavba dětského hřiště
•
Žádost o zajištění udržovacích prací – Hasičárna
•
Kontejnery na tříděný odpad
•
Koeficient pro výpočet daní z nemovitostí
•
Členská základna

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice bere na vědomí Zápis č. 6 ze schůze Osadního
výboru Všechromy ze dne 20.6.2016.

Diskuze:

Hlasování:
Pro: …
Proti: …
Zdrželi se: …
Usnesení č. Z-16-03-10 … přijato.

Z-16-03-11 Návrh na určení členů Osadního výboru Všechromy
Předkladatel: Osadní výbor Všechromy
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Důvodová zpráva: Osadní výbor Všechrom navrhl na své schůzi dne 20.6.2016 vyloučit z výboru Nikolu
Pfortnerovou a jmenovat členem p. Jiřího Hofmana, Všechromy 86 – viz. Zápis č.6

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Strančice v souladu s ustanovením § 120 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ruší členství Nikoly Pfortnerové, bytem Všechromy 9, v Osadním
výboru Všechrom, a určuje novým členem OV Jiřího Hofmana, bytem Všechromy 86.

Diskuze:
Hlasování:
Pro: …
Proti: …
Zdrželi se: …
Usnesení č. Z-16-03-11 … přijato.

Z-16-03-12 Návrh na rozpočtové opatření č. 4/2016

Předkladatel: Osadní výbor Všechromy
Důvodová zpráva: Osadní výbor Všechrom navrhl na své schůzi dne 20.6.2016 provést dostavbu
dětského hřiště na návsi ve Všechromech zahrnující nákup a osazení dvou dřevěných věží KIOSK,
skluzavky a výrobu a instalaci spojovacího můstku se zábradlím, vše dle původního návrhu dětského
hřiště z roku 2008 schváleného radou obce pod č.j. 369/08. Předpokládané náklady při svépomocné
montáži jsou 25 tis. Kč.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Strančice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 –
zahrnutí částky 25.000,- Kč na dostavbu dětského hřiště ve Všechromech do rozpočtu obce
na rok 2016, a pověřuje Ing. Soukupa zajištěním její realizace.

Diskuze:
Hlasování:
Pro: …
Proti: …
Zdrželi se: …
Usnesení č. Z-16-03-12 … přijato.

Z-16-03-13 Veřejná omluva zastupiteli

Předkladatel: Ing. Pavel Soukup
Důvodová zpráva: Na veřejném zasedání dne 7.3.2016 se v rámci projednávání návrhu zastupitele Ing.
Pavla Soukupa na změnu OZV 5/2015 vyjádřil k tomuto návrhu starosta Jiří Šindelář hrubě a urážlivě
s odkazem na údajné projednávání návrhu s doktorem Chytilem. Konkrétně se jednalo o výrok:
„Kontaktoval jsem pana doktora Chytila, kterej nám tuhle vyhlášku připravoval, a to co jste tady…ten
blábol, kterej jste tady napsal, to von řek, že to v žádným případě do žádný vyhlášky nepude, protože to
je taková blbost, že se to tam prostě ani napsat nedá“. RNDr. Chytil však toto tvrzení v telefonickém
rozhovoru popřel s ujištěním, že veškerá stnoviska obci předal výhradně v písemné podobě, vč.svého
stanoviska k předmětnému návrhu. Žádoat o poskytnutí tohoto písemného stanoviska podle zákona o
svobodném přístupu k informacím byla obecním úřadem až po podání tří po sobě jdoucích stížností a
rozhodnutí krajského úřadu odmítnuta s odůvodněním, že žádné stanovisko doktora Chytila
k předmětnému návrhu neexistuje. V poskytnutém písemném vyjádření RNDr. Chytila k této situaci se
uvádí, že jeho návrh na doplnění výjimky ze zákazu požívání alkoholu do předmětné OZV (projednávaný
a schválený na dalším zasedání ZO) byl vypracován na žádost starosty obce na základě podnětu
zastupitele, a z tohoto návrhu také při jeho formulaci vycházel a upravil ho tak, aby tato výjimka
podléhala schválení OÚ. Z písemného vyjádření ministerstva vnitra vyplývá, že předmětný návrh Ing.
Soukupa je v souladu se zákony i s nálezem ústavního soudu, se kterým bylo původní ustanovení OZV
6/2011 v rozporu, s konstatováním, že toto vyjádření se týká pouze předmětného návrhu na změnu OZV,
nikoli vyhlášky jako celku. Z uvedených skutečností vyplývá, že v předmětném návrhu nebyl shledán
rozpor se zákony a jeho doplnění do OZV nebránila žádná zákonná překážka. Ing. Soukup proto vyzývá
starostu Jiřího Šindeláře k veřejné omluvě za jeho urážlivé a nepodložené výroky.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Strančice bere na vědomí výzvu zastupitele Ing. Pavla
Soukupa starostovi Jiřímu Šindelářovi k veřejné omluvě.
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Diskuze:
Hlasování:
Pro: …
Proti: …
Zdrželi se: …
Usnesení č. Z-16-03-13 … přijato.

Z-16-03-14 Veřejná rozprava
Rozprava skončena v …….. hodin.
Starosta informoval zastupitele a přítomnou veřejnost o předpokládaném termínu konání příštího
zastupitelstva, a to ……………. 2016 od 19.00 hodin.

Skončeno: v ………… hodin
Zápis byl vyhotoven dne:
Ověřovatelé:

Starosta:
Člen zastupitelstva:
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Jiří Šindelář

